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!قكهة

!هصيفحيأتمجد!و:ة!رأفهو،بالبحثحديراهرضوغايتنارلطالكعأبهذأ

وجمعأ.حفظيام!ثوقوأءة،كغابةالقو؟دطفى..-نجدهة.ح!هولمجهو!رصد،كعببنأبىحياة

الأفلام،-اسقصفقدوالسعيامعةالفتوحاترحالىحيوأتككاشطإذأ%فهرالواتح

.بالقر؟دطشعسغلوأالذينالوحالىأولنكهنأؤالكلهذان!جنبطو+لهم،بمحيدفىفقباوف

سبظوؤا.إلاالتماريخ!يعط!ملمثمومنسبب،بهوصلهمأذأإلاذكرمهل"ددزيلم8رأهر

بأذأولىفهعمولذلعكبه،-.ق!ا.هواالسذىوالععبءلجوهاة+إلتىالمشكرليةثقلىمعقليلة

ؤر!يو!،طاقات!موتتضج،إمكاناتهمكعكشع!فحتىبسعكلتهمالباحنينفنايةينالوأ

..ىف؟ىقا.النصححي!علىالمحيافظةفىهووهم

!وفتهفىتجلتوسليمفليهادصلىالوسعولىة!حمأنوصدق!قوإئه

أدطيستطيعحقىعظيمافيهيصبحالعذىل!مكانشهيمكلاطحبدنف..،!تباعحصأولو

الضفىتجارؤتأسعلاعيةأد4أ.لغهايةفئكلهذلكحماعوليهونمجنده،هاككببعطى

حيعمعه+فععا

وضىالمصجعف.،-ح!وكثسماوتالاتىالضا.ياإخطؤهنقعجةيعابمثأ!يما:وهو

ألىبخعائ!الها-كاش!سللعو؟دطأخؤىئصوصالعدمكعا!الصحا.بهه!احفبإنطالرغم

ه!ذاوفىحضتالقضيط،هذهئاقطستولقدألاهام"لنحصجالف.الأصبىأفىحاذب

احسدباعئباوهأبىف!حففىالحديثخلاكفنئ!سهتهيلهكمحنوكعشفت.القولى،

يطرألمالقر؟نأ.ن-عيلىقاطحةأفىلةتدهتولقدالمجالى..،هنمافىباهتدامأ!ح-هصحفين

يتدصووأدانييةأظصبهفىالأهووإنماتبديلى،أوئغع!هنهيقلىلموتغقص،أوتؤيدمحليه

هنهاوأحذحوفعنلىالأخيوةالموحلةفىاشقرارهلم،أحيوفسبحهغلىئزودفى

نجيذههانحعو.علىالفومهنببانارهعوهاالنىالشوأهدكعانتروبما،هاتأهون!نضح

.خر!حملايثالح!فى

أبوا":شةإلىفشععتإلب!حثوقد

فعلين:.إلىثسمقهوطهأقىآلكا،وحابفى:ألاولىالبماب

أبىهشخصيةمنهلاهحعمتيخهمخدشق:الأولىالفصلى
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!عوكشعف،القو؟نىالنعىح!جيةهنأبىهوقفحولىفىارالعانىالفصك

ه!ف.فىجمعهفىوألاسهابم.كنابة،تسعحيلهثيمرحفظا،قراءةتوثي!فهفىلمحووه

وهعلم:فئ.لجه-أصلىألىسرلىصحبهفىالظفى:البماب

بكنابةيقومكسانحيععثألمحاكهسذافىإبىبهآقاهاعلىلهيهوكؤتوت

بمالحديحت،أبىاشععنغالىهمدتث!سم،محععبمنه!إولدهاويقوأله،وا!عهوفىالرسائلى

إليه.بخاصةالصوو.فضأثلىحديثنسبةؤيفوسكا

إلى"الم!سلميننجضوأتج!اهالخعلافية،هنأبىهوقفببيانالباب!ذات!أوقد

ذلك.!عوعؤليته،تومميحه

أولينة:فىالتفصعو!وولوأئد!ببنأبى:النالثالبما.ب

أهلئهالتىوالعوأهلىالتفسعكل،فىأبىهكانةالبعمابهذأفأأبرؤتوقد

ثسم،هج!نململاهحأيديينمابينتضحلعلعهاتفسعلىههنجذا!مخلابعضولخهعت،لبلوغع!

ومحمد،الرياحيانعاليةوأبوألحم،بنفولوهبمبه،تئماثوواعمناأ-لحديحث!-فلك9تجط

التفيسير+فىم!ضلىوىممامقتطفاتأتآأنو*حارلت،الفوظى!ببن

الأدطو:وهيعاحيفالصحماقيفعاحف،!01!ابيحالبأب

ليلأشعكعالطفعرضت،السبعةالأحرتحيديثهن-أبىهرقففبهناصتوطى.

تسيهوحولدعلىووكدتأبى،دصوإيةهنلهاشعوأهدوقدشه،،الجديعثا!بروىالتى

لثةاعندهنكلهاالسبعةالأحرفأدطوبينتهضطرب،ىن؟!أالنصأنؤمجمهفى

حوفعلىالقممؤ؟لتاسخقرالغايعةوؤالت،الحكمةأنتفتلخمأرغإية،!مةئؤلمحته

تحليه.المصحفعفبانكالثبالذىهوراحد

والكئيباخعتلأفهاأسبابتعح!وأو،الصحابةهصأحفمجن!تثم

رحوفىماوألطالقجوؤ.،تجبيلهنكاشطإنماالتسميةهذهأنوأشقالبابهذا"نجىالمؤليفة

عم!مان.هصحفع!لىسابقاكان

أسبابوأووذتالأهصاو،هصاح!عنالحعديثإلىذلكبع!وأنتقلت

التىالحووفذكوتئما.لاختلافهذأهواضعوحطدتحروفها،فىالإخظف

كملىحتىم!بألحقواوهن،السبعةالقواءأذكرأنالضوووىهنو.كالطفيها،أختلف

كدب.أب!بئمابىمنهمكلصلةى!ع3لآبينعخعوةعددهم
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!ب:اقأبى!حفالدأه!عى:الباب

فصولى:شحةإلىقسمتهالبحثهنالقسعمهذأولأمعية

فيه،السوروتوتيب،المصحفهذاأخباربعضفيهعرضط:الأولىالغصلى

كلىفىأختلافهدىوبينتنقلقه،التىالمواححفىحأءكصاال!ؤتيعبهذأوناقصعت

الترسط.هذأبشعأنأحت!طلاتعدةوفددت،المصحففىحاءعماالموأححهذههن

لبيانوعوضت،ابىمصحفهنإنهأتيلىنصوضمايخهأرردت:ىن.اثلاالفصلى

الدعرى.هذهفىالصوألمجطوحطوأوضحعت8الوأىطىأ!ونهنؤيف

وضوأب!طالخعطأحكنامبينالقر؟نى01عنفيةتكلحت:الناكالفصلى

رأىليناتشععت،غفبانؤهنفىفالحوليوسمفئللانجسلاففعرضتأقراع!8

ي!وأبأنغوأفدالمسلبينأنعلىودللتور،أقو2نمحنبالتىاللغةفىقين"ها

فلك.فىأخطاءهنوقحفيماإسقىرحطيينتثم8القهحىأخطاءمنف!أ

أنهعنيهتيلىلمعيارالسسياد!ىرالخياهيمعىالوابح،:هىثيلألأفصولآخصصتثم

فقهية،ؤياث!اتإلىالؤياداتهنطصنعفعتوقد؟ألسئواطتفىوراياهمفأوؤيادأف

باللادفةأيماتورلي،!ىطابعفاتووأياقطقدسفثم،!عانيةوزيادات

البيانتبيلدسكعسانبعض!اأنالؤياذاتهذهأهرفىالغولبمحصلةوكاشظ

نسغ.مماكأنو!ضهاوالصكل

ن!مهالتىأبىحروكطأنعلىودللتبمالمعنى،القواع!ظافوةعندوقفتوقد

ى!ذالإضصأدأن-منتعسيهوحزلدإليطفهـعبهاوفغدة!ط8ائ؟رقليضال!وأدففبيلى

الحفظ.علىلا-المئعلىيقومنا!بكالقوأنقراعو

وأرضدتالنحوىس!و!دلامجالىفىأبىلقيوالحتعوضتالسابيحالفصلىرفى

نىيهسامجتجكسانحبثللنحوثرأءهصط!وكاش!أنهـاوذكرتهنهأ،النحاةط!وم

.ه؟اضنهنكصكل

كماربخماص!ة،القر؟نسورفيعىأبعىتراءأت!عتالسأثمى:البابوفى

القرأءأتهذهوحعصوألمحيط،البجرفىحيانرأبوالبهشعاف،فىالؤمخشعوىإور!

نسعبةفىالباحنونيخلطمعاأؤ!نكفولإؤآضرورىأموبهتدهتهأالذىالغحرعلى

أص!حاب!نا.إلىالفواءات
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الأولطالفصلى

.،أهنلو!اله

النجار،بنسىهنالخؤرحعىالأنجارىعبيدبنقيعسبنبه!عب)1(بنأبئهو

ومحمد،لي!لاولدأنلهوكانايضا،الغجاوبنىمنالأسعودبنعقصهيلةوأهه

عمرو.أم!ىوأحعدةابنةلهوككاش!

سعجدووايةوفىطة،امجيدبنطحةويينأ2(بيغه)صأالرسول!؟خىوتد

المديخة.هقدهةمجغدنفيلىبنعمبرو.بنويدأبن

ى!ف،ص(النب!ىبهاكناهالمغانو،أبر:13الأوكةابحنبة:بهنيتاق-لأيىوكيعافي

مجمافيفئهععك(يةالمننر،."أىأبا.يا:(ص)ادوسولىىل-اققالى:عنه،.ووىحديث

وئ!الى:صسهموي،علىنضربتالى:،.القيومى!أهوإل!إلهلاللئها:نقلت،أعظماد

اوأقالىأ!ظاهمب،.بنمحعربهاكناهال!يلى،أبو-النانية:رالبهعيةالمنذو،أباالعلمليهععك

لةطل.أقف،الخطابأبنا!يفقالىعفأد!ى!وعبوالمطكعببنأبىحاء:هوسى

*ص-رذبموه..حديتفى-الطفيلىأبايادهو:

بالقصكل،ليعع!دحدأحا،وحلاسععد)"اأبينوصفهكعاإيبىوكاق

وغلب،وأسهالشيبحللىدقسد8الوحهشعناححبحيلأنةفضىمخيفا.،بألطوفي،ولا

ثعيبه.يغ!لاوكاق،لحيتهعلىالبياض

.؟صه81جفىالحظطبغاتالبى:الدفىعىأقى:اآ(

+)5

ى!؟36؟سنةلههماوةمطعة،73ص!رحببي:لنمحعدحعفرابو

.؟936الحليئ،البايىمصطفىصطعة،(ه؟ص82ج:النبويةالصكلةهعثعام:اقأ-

لأثه! 849صأجالصحاب!،هعرفةفىالغاالةأمعدالحزرى:لكلأأبن

893ص،6ج!لفووى،!اثموحمععلم!حيح-

.؟؟.ص،؟جالفر؟ن،لأحكاما!اهحالفر!ى:-

.2صه،؟جالأ!حا-!ه،معرفةفىالاسقيعالهيالبر:عبداين-

.25.ص،؟جالأولياء8حلية:نعيماوأ-

.59ص8أ!عانىالفصما!كالث:أفى،!لكبرىالظبفبماقطسعد:أبن(8)

.31فكيؤالصحالآ،ج؟،ص-اب!ححر!لعععع!ئى:الا!اية

043ص،جه،والخيهايةالبدابةمحع!:انا-

--؟؟-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ابنؤوذكرههاطموأ.لنفابعىحانبهاهبىإبىشعخصيةبهتميؤلمحفهاوأهع

هنلىألنالم!ن!ذوأبا:لهفقنت،شراسةكعببنأبىفىك!اذت:قالطأ؟(حبيياث!،

هنكهأتمتحف!فىحاثبك،

بأبى،ا!نأف!ذاالمسععجدفدخلستالمدينةأتبتؤو:!ولطأ2(أخوىروايةوفى

شعوأسعة،نيهأهرأ0وكعالطحناث،لىأخقضالمنذو،.أبيادئةأولحكله:ففلت.فأتيته

.الحديث-.اليقدو،ليلةغنفسألته

ولاؤم،وأحب!اوإيواذه!صوة،بنغتىيرويههاؤريذكرهنماوقريعب

فىؤوعينجسعدتهاالتىالسمةلهذهوحهعنويكاثعفالمو!"،لهذأبعذايعطىلأئه

هننأتيكم،ص(أ"دلةوسولىأصحعابهمآلكعم:ك!ععبأبنلأبىتلت:عتىأ31تالى،!ف

نهودطكأن!أهوناأسيتخففيقمأتينأكمف!ذا،تعلمونياأدذا!سبز.عندكمنرحرالبعد،

أستحييتمزنىأبيالىلاقولااه!يفلأقولنالجمعةهذهالمطعسستلئنطةوأ:ىل-اقف8علييكيم

.ةا!يحلافارققدوكأدطإلاتأتلمالجمعةهذهأنغصطفعوفى،أرمحلبه

يعضهننفعورهفىذلسكبسيدأوتدالطع،عسعوكانأ4(أبياأن.ؤريعظهأ

!هأبعد.معنىغلىؤولفظيحملىأنلأحدوحاشعما،عنهمؤأنصرأفهعلحه،طألبى

ثرالمنوؤلى،وث"ه(فكأنبالقليلى،حيياتههنى!رأنهأبىعنعوففلقد4فللث

نإلقلناأنصفغاهولوبيعضا،بععضهأمرهيشعبههنقطغا،ؤاهذاوكيالطوال!بهسموة"،الهيكة

هعنىعلىالوصفهذأيحملىأنإلايعبىول!فبها،وهاالدنيباكفاهقدنفسعهغنى

يخه.أطلقالذىألىأ!طهنيمستشعف

.6؟ص،!ع!انىلمفسعاوللعثا!زءالكركط:الطفأهمتسعد:ألنن(!ا

.6-2ص،؟ج،!حابةععر!فىالغابةأسدالجؤرى:الأله!أبن-

.324!مه،2ج!لكبكل،!تار!خعععأكو:ابن(3"

.6؟ص!!عانى،!لذصمالئالث،الحزء!لكوى:الطفاتسبد:!با!!

ضعدةوالشراس،اتفضعديد،الحلقعسرواثرس،وشريسشرص،وحلىمنلىو:لابنالعر"لطنفىحاء("أ

العر!عةبيروتر؟دأط،؟1ص،6جنغوو،أىوضرأسةوشرسضرسفيهمدفومالنالى،مبامدةفىالمع!عاووو

هـ.1956-12075

الخيريعةالمطعة؟87ص،4ج،-الخلافدشدةالنفورالثرأ!بعهمعنى!مأنللؤييدىالبروستاجفىوولء-

؟هـ.630سنةمصو

69صالثمافىهالغصمالث!الت.الجزء:الكبرىالطفاتسعد:ابن15)
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عليهيكنوأدطيسعوءهوكالط،العلمعلىحريضاكانأبياأدطلماليوفيماوالأمو

أمعنلة8هنعليهيلقونفيمابوأيهيدلىأدطيريد!لكانإنهثمهنه،يطبونبماسائلوه

رغبسةموإنمالهم،يهيأفيمابهموأشخفافه،م!هحوفىوتجهمه،قاصديههنفغفولصه

و!غعلىسيفهمهنهأهوقفهأنوحدفلطالمطووحة،!شمه!حألافىيشعاركألافىهنه

ولوحتىعندههايقولأنعلىعؤمبه،يعفيههاغلىعلىسيحملىصعظوأن،!ه!سحو

أدأليحلىطةاعبذبنلجندبط!دحوفىلحبانه،رئظبةله،هوتبقولهفبماكالط

مترل!ه،6ليعتحندلمجطقكالىأ؟4،أبىشعيخصيةهنحانجطتجليةفىالإتجاههذأيظاهر

ذألى::العوأقأهلن!عه:ت!قأنتممممن:سألنىثمالسعلام،علىفودعليه!ت

لجى!ورفدتوتجق،علىف!جثرتتألط:غضبعت،ذلكتالىلماقألى:سرألا،هنىكثر

إئا،ك!يلإنشعكوهمالليهم:قلعت:قالى،القبلةظسعتقبلت4ههحو-،يفايحوصف*"هكذأ

..لنعامح!عوالقيغاهماذ!سذ،العلمءأبتظهطاياناونوحلىأبنغيا،!غلألفا،.وشجهنغفق

هنعالث،ب!ألمهفياك.هعبإذلمويحسك-:ويقرلة،يزضانىرح!عبلى،!!أفبكى:قالى

ىلو!عسوهنمحعنقبمالألكئمنا!صة!بمألىأبقيتغىلننإنمماه!لثابنهمظلط:ثمتالى:

نأتبلىالمزتعأحيلهنلقد،هغهأسبقكيسا-ناليقيهمولكين-،سلوهة.يخهأخكاف!لذأ

علمه،بمافيهيتحدهمثطأنعبىصآالذممطإلمرعدذلكيلالى

ممنأبىهوفسف*ئعفسعولمانضيفهأن!كنهاحندبحديعثفبىغدوغيق

،!هوصلىتؤأثلةكالطحيثالعواقأهلىهنهنافالسعأللىبأسعماتيم،عليهيغبلون

(!ذنجالونجبةالإسعلأآ-،قبسليهناكفاش!التىالثقيافيةالمرأكيعؤت!ريينسهعلىتعارش!

هح-!إلكللثكعلوافئيطقية،أ-لجدليةالأسفيلةإلىوالاقيه8فيهماراللحاج،المئاقشة

ألييدءقىتنافؤامجطهثقيدالنقنأفات.بينفالتعصايموالسطنة،القو2نقواههارحيية،ثقافة

ب!ينالوواسطكثوتحينذلكتموقد!أ،ألالصالىيتوطدحينيتلإشىأقيلبعثلا

البهلأم،عنفععالتحرؤبينها،فيماالثقافىألالهثشعادألىأدكطممأبعاهةالإسلاهيةالبين!ات

!نطكليهسنبرليته،رغعلىإلية،القصدثمالوأى،محندليالتو!،القرلىإلى.الإتجكاهثم

فىليعمىوالأهوالعصو،ئط!اقيعبنفصلعهايستطح!لعظية،وظواهوفكزيعة،.بوأدر

.6،62؟ص،الثانىالفسم،لناك:الجؤالكومى:الطقاتسعد:ابن(1)
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سعفهمهايتوأفقأنيجعبإطاره!افىتنتظماقىأفيئياتؤإنماوحدهأ،الكليات

مجتويمها+الذىالعامالجو

هعالنأنيةالعقبةحضروأالذىالخؤرجي!أ؟(الرمسطهنأبىكانولق!

بدر-شععهدواممعن)2(كعالأثمالأئصاو،منسبعينهعا!يفوبايعهأصإ.،الرسليلى

كحذسه،محلىالأحؤابلومرهى(3)هنأذكعوواوتبهلع!ا،وأ.لمطعاهد،والخفدقأحدأ،لى

)صأ.للةأرشعولىفكؤأه

ففاتحوسكولياتهالحعكبمتبيعاتمخملىفىكؤ!عشيأدطلأبىالظووفئنحولنم

يدنسانكوه:قعالى3تنسععيتعخلنى!لد!الك:لهوقالىذك،فىالخطاب("بنماعمو

اليقبر؟ن.با!حوفىالعبلىعاليىحهدهفعصوفىيئك،

.037!،3آ9ص81جلهيفنرء3:!ىةهثعلا!اىأ"؟ة

.53عه،؟ج8لهبجاية!فى-الأضالأالسعلإفى:.!!-

+.34.!ع،2ج،خ!!ائلائىولهينهالهةالبلييمحعكل:ألهن-

.323ص،2جالكييكل،!ععاكو:فن!اواخفه-

9ء.ص،.3ج8!كنرىكف!لاسد:لهمثهم.

.36؟ص،2ج8!بولأ!صكلة:2هعكأ!ن-

!وت.!،؟2؟ص-،"كار!فرأثهفلو2فى!ع!ننا!رعة8!ة!ع

.؟95؟،!(92صا!يث،محلوبمأخئص!وعيعكلث-ابنيه!

لأ..ص،3جله!شرعى،ال!طفأهمنهمةسعد:ن!لا("أ

.2،033جالكبص،!لفاو!خمحصاكر:!أ-
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الظئالفعلى

القرآنىالغ!قوحجية!ببنأيى

أرل!:

القو؟ن:ونيرلىكعبقيأبط

هنإهكيانساتعرفأنهأص(الرسعولىعظعةاع!يفتكشعفانتىأ-لأهررهن

كلحيي!ع!أروتفرقوأ،فوؤوأضوئ!هيا،فىالدهلىإكووحمهم.الضحابة،هنحرلهكائوأ

مجاله.فى4ا!تدىمحلشامن!ئه!

أ.الكلنسبعلىهطلعغياألي!عوفى،هعن"أخب!ارأو!عيخ(\الجماهليهط..فى!فرلفد.بهكان

أيدىبرفىوآلتايىاليديعنفيىتجربةسابقلهنا.بعاهةإ"لمدينةييئة!مجا!تط42أ-لق!يمه!ؤ

يئبغئبخاةف!وو8؟قىلةنجنبهين!فىعئةلهوحىلمخدمحطوقد!تودأة،نيمحهمبيهودها

الكيئنىعؤفن!)...)كنهثمبالهطغ!أوإصعلنم..فلعأ!ريقز!!-.هثممهأ!ص.!يف؟ئنياتل،"!--.!ؤكي.أن

+!

لعهومم!د،*حعسعبهفعهلأسأصاالوسولىفعخنأوهالخعوة،!لىثنكبما.أنأفييةلهوغ

خيتىه!ئبأف!ة!-موضوك!يلأول..ؤ.يخع!ثىلة،ب!فوآن-،.-.-.-فن!ف!--..نفعنن.؟أبنئإ-لاشعتغ!الى-سابيل

.--؟..-ا-"--.-كعبر!..ككهىخيع!هيع

يعسنرلىمحثها.ةيس!اك.سنبمجط.في--أ!لا.--.-لكىحعىالغزولىح!إزمي.!امنجألعد

.سعبع*ا!فعنألنيل!+.ك.أعيف،-!حمليق-..!؟وعلاسمجقنوك.-محعإ.!عنبذ!ف!أ!التعط:ثمعباهـ8أبن

..،،.-.بمبهةرسابرها.،وعشموليلقشولية

!ق!!فمجكة.،والشن!زئا!ئضئربيففر!بعيةع!خمحتىلفبمقطيأ.لقؤ2قهعوفةوإفة

في.نب!.فع!!*إنج!!ةالؤضأفى(أخوج-الغجلي،.!رةذأبمةأالسعفوفيهنأذ!كو

)"(خ!!-الؤ!كنلى-افي*ل!...ج..،،!ل!.2.ة

لا.!ني2ا.لأسعلامى،!،.!ق!يجصةبمجإ..بععحهل12(!لدمحتور:

الححازممة.!ط89ص،؟ج8-الفرآفىمحلو2فىا+لهعان!لصيوطى:يه!

.؟.8صالررلى،أسهالي:ىط!عنهل(8)

.3.8!حم8؟-حالصأن،محلوآبلىأثصلهعاد-

!عق8يهأ!ف.داليذىأما!لا:،*.،!عهومجه8جمبزةمحلىوئفقك-،صهالوشبزلى3ثزمخعثعوعىفىل!رأحح

الكخسا-ف،الؤ!ش!ركأمحعأورو،وكع!8!نهصننكتر،خربتمكائكيخعببهـئ!.لأهيكلناممأذأظغوئى

.035!،2ج
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حؤة،منهسمسعستة،المهعاحرقوهين،وشونأربعةالأنصاوهنأعهميبأحديومكان

ييومكالطفلصاعلييم،لتربينهذاهثلىيوئاهنهمأصبنألننالأنصار:فقالعتبه،فمظوأ

السعورة+؟خرإكيه(غويننغتايعنليقغايبراغأتفنئمؤإدظأد:أ1(أنؤلىهبهةفتيح

هسنئزك؟ية؟خيو"علقييقفأنهن)ص!!رسولىالملاؤهةطولطهكنهولقد

"صأذأعهـوسسولىعيلىنؤلصه!؟رخ(،،:هالىعغه(2غباسكاأبنووى.فمددط،العو2

أفىعنالعابية!أوص4ةو!س!ا(حوإلىقوأهياثمأنفسعكلأ،عنرسولىحاءكملقق

هنوسولىبهسم!ألضعدأ!طأ4اوسولىعهد!عنزلت؟قي!(خو:فالىكعب!ن

القبرلىهذأالزغاثعوئملك؟!رىلوتد8!م!غئاالؤفيزلبما!ؤئيألىقرأم!ثأنفسكنلأ

ء"ىشفىلهعيعىإ.لإله!وألى-مجع!إننكسسوأيوالقياض!"8،ذكووفد،.سغدهئحىفأنبعد

بع!ترالإحتهعيافىهى"!لهاثلههآلىيكونأنز!و،(صأالنىإلىوفعهاهئها

ععدمهنالطيعاعغون41!رهاكآح!تىقالد!فىكضهنبذلكالعلعموليع!إللى،

الضبط.

ئ!ؤولىبصراضحأيىعلععنعىأص(برسببرلى!لصحب!ة9لهاحتههأيقضولملإ

فليقدنهايتعه،فىنؤلىشاهصفسةقدالصيحابةهنيط9بريقفلمكساووفلأله،الوحى

في!سم،الغو؟ننزل!الذنأحولىمالبنكن!علىط!ررالترليلي،؟سبعاسأيضاأر!أحا!

".ء

فى8".-.*!...كل!لال!جأ!عرو!غئا،غ!لك2فعؤأ-!!فة..فيمجلأ%لهعإلىألهولهففى

تفعئمأؤتضىائذيمببمهنفخلفئمزتنالفسئميمنئالنسيينئ9سنعاتخلفةكشياالآؤض

!مء5"ء

ذيل!تغمذكفرؤضنشيعكاي!ا!نريهو-نلا!ئرتنىأهناخؤءفي!يين..ه-ز

فعدملما:ظلىأ64ضهد.!أف!ئوصحجه،أ!ابخمأصج!كماشعرى،همبل!و،

واحسهم!8فوسمجناليصلهي-وسهمالأئصار،وأرلههيمالمفع!ع!،!دأض(!أ!سولى

.؟288؟21تا!ألاالفكل8ة؟(سوبرة

.2؟.ص،902ص،(جالفر(ذ،2علرنىالكلط3الز!كئعى:ةك!

.52صه،2جالبهيش!:!ؤمحشرىيه!

.2؟8ص،092ص،؟جالفر؟ن،2محلوفىلهوهافى!ؤركصفمى:(ة

.*5،اةالفوو:.معولىة(أ

.281صالترولى،أسبالهي!يوطى:(6)
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نبيعتحنىنعيشنأنمانوودطفقالوأ:،ف!يهإلايعهمبحونولابالسعلاح،إلابييتؤقلاوكانرأ

.الآياتفغؤك3ألئةإلاغافلاهطمننينهفين2

آؤتئقةإنيسائكئميح!المجيعصهسنتئطن!ؤاللائي:)أ"تعالىقيولهوفيى

خثنفت!تضغعنأنأخف!نالآخمالييمازأولآقهتجعضنتئمزاليلأ!أشعفوفلأئةقيدئ!فن

ىتلأ.!يآلانزلعتلما:قالىعنهرغكلهموالحاكجوأهويهبن!اسقحو!ر"2(ابنأخوج

تمالغسمأءث!ع.نعه!ىدبقىقدقا.لوأ:أننساء،هن-علس!ط!عفىالبقوةسررةفى

ذ(ئزلمحط.8الأحالىوأولالهت8والكعيأوالضغاو،يذكون

!هةالعاليةاىأطويقهنخزطةوابنوالحياكعم،،البزهذىةكمأخبرجوكنلبك

أخذ+الئسةففؤ!فأنزلط)8!،ك!بولنياانجبط،(صأ!ألرسرلطقالواالمصربهعقإق

أخنذ(.كنؤأتةيكنؤئئم-+لمحلذ،ؤئئمروقثتئم+!لضذالينة

!لكا:

.أب!بمنر!يوأءهأك!

هئهمكلى!ماء،عئهمأدوضىالصحايعيه!كاش!.،.،!لووكلسغىألعزك

وبمأذبالمرأفىلموفيلداإلعضاء،ف!."-أ.و!ئ..كنحلىالعلبم،في.عانفيغصؤص

.ل!أل!عؤأعه!رأ!والحولى،بارر

ئشعغدهولاأسعباهمبطضهئقظعهلاالفوأنةقىا"على!آكلاألمحعا!ث!6هعرالو

ذو!القر؟ذذأفرأأنا!أها:قالىأ6(عظ،للاثتهاءى!دهلثفسهمحدع!وكعافى8هشعاغلىعنه

لبالى"8لافى

منة،اهضأ.(ص).النبىغلي!هوقىأالقعنر؟ن،أص(.الئيىمحلى!لك"ىيأقىأولخس

+8"(ىث!ى:.آلأ

+؟8صهلهثزولى،أسعبالي:ثعععوفىيه!

.؟8!صالؤولى،أسبالهيلهعصطى:يم

+.("أ

لأفيص.صو.

.8ص،2جلهقوأذ:.2!فىلهوهان.ةكطىلهون(.أ

.6.!ح!نى،لفععم،لفمالث،الحؤ8الكلىى!لطفافسعد:!ن"7)

*!
.3؟فى،\ج!لفراء،طهغاتفىالخهبمايةغالآالحزرى:اقأ

.3هص،أنجالصحانجة،ثضفىالا!مابل!العسعئلانى:ححرافى-

-؟7-
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أقوأأنأعون!ىطةأإن:لأبىقال)ص!فة!وس!ولطأندالكبنأئعص(1"نعووى

ببكى.أبىفجعلىقالى:لمط،ك!سالئةقالى.لك؟سدأنىدلة2قالط:،عليك

وسولىيا:فقالط،عليكالقر؟قطبعوضأهوت"إنىله:قالىأنهورأية"2(وفئ

فقالط،القولى)صأالنبىفىفوفى،!ت!وهنك،أستيديكرلحى،!ض2لئةبيا،فةا

ونصعبك،بإصلئط،،الأعلىالمعلأ-فئنعم:فالى،!أوسيرلىياهئاكذكربتلقد:أبى

!عذأ:بعولهالووأهمعههذهعل!"بهن!9ابخنععبولهد،!أوسرلى"نأقذأ-إرها".:.فعيالى

الوحه.هذاهنغيويحب

قالىأنمعى،تالىى!بأعلى،صأالوسولى0قئإهدامخنيضص:.ىف؟-؟)ةيئلاثروأيةة!و

اوو!فهبفىالنه.يكبنلم"،:عليكاتوأنأصنى.ذ100إن:ك!عبانلألسأص(قأوسرل!

الحديعث0هذأ.ريشع!،فببهنى:.قيعالىنعم-،ذ!الىللث،+ونجيائى:هالى8الكيفالمجطل!!هن

انجهخية،بالغأهوألىوأحط!،هضمنرنعنمجمرمخ!افىتحزج!لالئىهفلت!خملابررأياته

للإكشعاديبإت.-ئعلغ*القعو2!طهنبعضعأ"صأإلرسولىيقعوأألطداإلىادةشاءفقكق!لف

ئغمنماتذىالنغننمرصنح،الزقوفرهؤأضح،.ةت!أ..صو.أئي!،شئعلعم.وإبتعليبنم"،"(

،مخيع!وهفقالمستبصلىالئغسمهبنه.اسهأبخلإهمتوقدرهالشعوع،أبفهأسطو-فيمحالئالقر؟فئ

البتمارعينحفاظعهعليئالقيو2د!-عوضليسنترأوقيلىهئه،ليقعليمعلييةالقراءفكماشقه

(6!لمأنفئالمودرليضذلك،فز!ألسفضيلةغلى.سالففىفيلينعبهلأطى.،أ-لمحيدم!8فيه

.العوضبهئع!شةيسعتذكرهرضعينا،.إنئبنئسفه

.8صه،.\ج8الفووىيع!عرخسلههسع.(؟،

.2صء،؟جالأسحاهم!،معز!فىالأسنيعالهيلهو:محيدانأ-

..العفععيددر،!،62ص،؟ج8لهصحألأمعرتفىالغايةأسدأىرى:!أ-

"+.

.25؟ص،\جالأرلعإء8قى:دعهماوأ

.6.ص!!عافى،!لفععم،ثل!فلاا!زءالككلى،الطفاتسعد:انا-

.324ص،2جالكبكل،!لنا!هخعساكر:أين-

".

.536ص84جالعطم،الغو؟ن!عع!محعكل:ألن

.26ءص،13جالعر!،النآألاهايعفرحالوم!ى!حيح(8ذ

.86ض،6جوافو؟8!حم8؟6جهسعلم،!حيحعلىالفووىصربخ(+"

5088صالعحس!،محععيفىوأدخومحأتألاصرلهميلياتضعهبة:أرومحعدل!بهثرر"31
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أبىوهوتفأبى،علىالقو(ن،صأالنبىقواءةبينيربطهنالمصعوينؤهن

قواءته.فىعلىيقوأوحدهحينفسعوداناهننفسه

لكلىوقالىظسيتقوأهما،،ص(النبىإلىوفعهأبيا!إن(؟كئضأبنيمولى

رسولفضربالجاهفية،فىكنتأذول!الشعكهنفأخذنى:أيىقألطأصبعت،هنهعا:

أخعبرهوهنافىقا،لئةإلىأانلىوكانمأعوتا،ففضضتأبىلهالىصؤفىأص(ذأ

ئكن!تخسووةنزلتفلدأأحوهط،سبعةعلقأنؤلىالقر؟نأن.(صألأاوصلى

النبمجنؤسنول!"البيتةتاتئنئمخنىضفتكينؤأنغاثنرك!أئيهتابأفلىمجنكتؤوأ-أفيق!

ء"ء

قىأ"لاوأنظ!،وذنجيهإللاغفىأ"أص(!أوسرلىعل!فىأهاطفز:(شبخفاائلو

محصةفر!حأعلىأنؤلطرأنهو!و،حق.القر(ن!اكله8-ولععول-وأستذىوتطم

دالمجاد.ول!وت

بأصأالرفعرلىقىاى.!6ادأننفسه!أأحىشدالأصكانوههم!

بتلكلجكوأشمالوت،اقىلة!فىدذلكفىفعلاليه،-وض-ة.هلذكوهحئ

!أث،*اضلماالفوح!عوأظ!فا."وذهض!وؤة.فؤةظ!ذته8الجليلاالفعمة

عليه.+ها"أفننىلع..!"اثحرفىآ!فصكلفنأفئلحطلبكياء

بانلكآوفىدت:!+ألتلتظلى:!!أدن(2ةن!رلاعبدووءى

ؤذقبدنللظ!قفقفوخواؤبزخخينهالفهبفضليهلىيقولى+وهوطنعنىوطقالى:

!مزلط!.مجمأ!خؤ

فىالأطلانيعيىالأهةوأقىأ،بالإشحقاق"8!كاءسيدأيىأصبحولقد

.-الرهة.لهكعتأحهأء*لرلحه،3ء6ص،،ج،م!علاالفر،3!ش:محيأقي"؟أ

.034ص838.ص8جهوالفها!،.!الأ:صفى-

.58صالقرأنض!لىمحكل:أفي-

.؟8؟عه،\جوأنو،،79ص،7جاليطوى،صعحثرحولالععاوىدثلهفع!طلانى:-

الثعد*.ط862ص8؟ج!حاية،معو!فىلهظلأ!الحزليى:الأل!!ننةكم

.536ص،4جالعهم،الفرأننفعع!محعكل:إك

+"
.58الأ!ةررئس:معو!.

.3؟ص،\جالفرأء8!قاتفىالنها!ةفايةالحونى:اقأ(")

-؟9-
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أهتىأرحم،صأ:لئةأرسوليقالى:قالىأ؟(أ.لخدرىسعيدألىوعنالجؤرى،أينرأي

كععب،بنألصمحؤوحلىأدلكنالبوأتوؤهمعمو،الئةدينفىوأقرأهمبكر،أبوبيا

قالى:)صأدئهأرسسولىأنقلابةأبىعن-الآحرلىعأصمعنسلمةبنحافىأ2(وروى

هعثمي!طحلاوهسذأكعب،بنأبىأهئي+(اقرأووأية.،وفىكعببنأبىأقوزكم

ادوونا"ا.أيى11لهولهكطىلكعموعنروىكمعاالأسناد،صحيعحفهوهوسلأ،كوثهأذ(

وهىالإسلامبعدفيهأفضكف!اكالتىبالمنقبةأبىذكيوهوالخديعثوهقصد

جيغأولححب!بم!!لفهو،ألاطلاقمجبى..أنصخيا-بةأئرأ!أن.هئهيفب!مأدطيئ!بغىليلاالفراءة"،0

--.عفبهع-العو؟لطالممععلضردظلاخذلكئى.أهلاأضبح.!فدهفهنم،ولحح"الكعلىكانوأن-.

مجعنلسع!ألى.أدئةأرألي!،،همسنعصرأة.(لهعيول!لهسىةث!لدع!لفيلدهأ--وتجظعة!هأ.*..أ.لأهو،فعضهمبرن.

هنبآلأولليق:!وإلسعسأبيمولطلولأفيعدو.أنئورؤ*--،+"*ئئئغك"بق--أبىفالتا.ق!-.،3يف!علإد

!+!حبى1*.."؟4.*-."ص.حصء+.

فىالؤاويلدق؟رالأنصألي؟.ولفيعي!خستيان!6دئغوفعئمؤالذ!فئؤالأئيضارالغ!قاحوص!
"ة-.090..0!ب*.--ء.-"--**!ع

أمحلبم،:نئق31أهع!فميالى،3لأخسععاأتهعوقعوالذفئ"لنإبحة..،.-بنؤظى.لة.فعنألع4+..!لفةحس

كعنليفحيععلهم،.أتبعبروالذءفىأبىفقأكذلنت،في.فسأدكنغنببقبإثى-.قفؤعئيف..:كإناف--..-

يم-:ة-:".-.----"...-

وأئسضقأ!طأ*أوصرلىول...أفؤأنن!ا10ر.-..ةبمأنجىففألىب!ضبعةةضنيأحبة-.؟نجف-ؤندف-..صياننؤ!%لط

م!يفالصخابةهنةع-أ!مختالنهزل،--قؤ2ةعقر""كنييأ.*.حبأنخ.--ظأ.نيغممحمو:فقنمالى،8أ!نطة.لبيح
"!-..".

"*..

".5!-"-.--..

-.-.""!!..ء"-ب.09فثننكاذببخن!صد-أ....تذنخبز.غفالمق،وإبن8.0!ويوألهرر

.":......-..

*--.-.ت.-.-.*--"..-.،.

!،*-.ء-.58"صب-*.-.ه.-"".ه."*.-ب--"!-."+-".".س-ى-:

-...!.ة!ص.-.
:"ص!....9"......36حمة8؟ج8-!بوآنلأحيكاآيطاهع:لهغوطبى("،

----.*+.-ري-..ىق.،-آ-."...ح.لإ؟.،-صبم.ش..-.!يف!كلالإنخ-ت!مجبربز.نث!!بئ

.3؟ص،؟فيالببرأ!.لجهـباهم!طفىالفيبمان!غا!ربم!.فييم

.؟.3ص،معائىالثسنم:!لأمى-فئء-لهكى!طفإتسعد:بئيه!

*،.:ا..،ه.-8.فيفيدظمفى!لهثئه!!طحممثالعة"4"

*

أثهر!بىلىبمالىأ!ش--و-أ!ككانمعوأء-التيبىلتيلهكةوضوزله.لهصخا!هئةمعظ.طهوللز!بلى:بخليث

.4.--.لخك.8.رفىكنمامجضز*.نيأو،++ .*.-..كلىعه

.؟9!88الحبيي!عبما71،لهفكز،لمحبكرحالعسعنلاثى:حجراكني

ى*--1أيم( .*.37!ص،2جالكيلى،خاو-افلامجساكر:ين

.؟4صالفر23،تاويخ:الزلمجانىةث!

!ث
.001:ة!،!فىاة8!ـه

.832،؟*ج.".:يفأثعر2علو!فىالبزهمالطالزركعثى:("أ

-25-http://www.al-maktabeh.com



بمصصنيص3البخأدصفىأ؟أىهـشفقد،ا!اي!ةامذهفىأبباالصحأبةبعضععاوك.لقد

هـد"ر!قلاأ،،خذو.-يقه!)عى-الشىحمدتقاد8العاصيىعمرو.اكأ"إ+لنةععث!

حه!!-..!س.+-+وو

هنهم8تعلموأأىكعب"،!بوأيىوهعاذطو!ما.م،مسعود،بنئةا.عبنسهه"ربحة:1

تملىصمأالأئصار،هن.واثئال!،بهمأالمبدأوهماالمهاجرفىط.مناثنانألمئهبهيزوينةعبر"ألأو

لاحههمزلأذذلكبهعانووبماحبكأ21أبنرهووسعاذحذليفه،ابىأملوف.!"لئععجمأيبنمو

بحفحهمأخذجمبئئاقتصروأوعغكلمم،نجشعيافهةأص(عنهنالقو1"*لأخذذفوغ!رإالأرب!

أئهمحعمكائطأ!رمظئى)3(وذكرلوخذ-مجئعهيم،لألطلفوغواهليلاءلألكاإفيبعض،عن

بدلك،ل!ئفولحواحعىيمعونالأربعه..هولاء.أنأى،بحدهفكبرنبمماألامجلابمأوأدأص(

مه-18)ء العصوبجدالعؤ؟نمجوليعدفئههووأصأ"لئ!قبلىينفرلمحوأ،لمبأثهمالغععمرطق.ولبعص

وتت،أليعأدة.وتبة.فىجذيفة*أبىبولىلمسا.ففلىوقدالمذكورق،أضعأ-فيالنيوى

بنؤيدتسأخولإقكعثمالط؟خلإورفنعسعبردوأبنأبئوهات،رببجم..ةفألخ.كني..هطإذ

*.هم!*!!+."القؤأ.ء.فى"الوياسةه!%؟+أ!ه.ثاتجه،

و!خمعنبخيأن.بهذل!نلة،القعوأنطئعيئبرن-فىللتسلعغيينهوحغاأ-بئفيكضا.كان"

التحليعمطولهبئعننلاسلانم9*--فى.خدبثايدثخلو!كاهبنلتعويفأ"أ!اآ"اضشبدأذاالصحاية

اؤو!عشهذلك،فنمقيجؤذأوإهمأضارأسعاأصأالئبىبعدوكيان،القو؟ئىالوحىائحؤآ

وكالظأخلهم،هقأوئفموتهأحكفضاوعنه،الغ!و؟دطأو!أيأنلنبهنكلفىيسعو.ظ.--،!

بنعطةدالظ4ذلتلط.يربهعد.خيوة!وأحبرا،الق!و؟دطقراعهعبىيأخذيكوبمر.أدئ!أبى

"(6)،"..

،بطعامفعهمفأفطلقواهصخفا؟يكئبؤنالميدي!إلىالشعنمابمأهلىهنوكبافظلن،لهيعمن

ي!(286سفةالعامزة!لطافىطز،ط،؟89ص83جالبخأزىةسخيع"-"

.278ص،؟.جالبخاوى،حيحش-صخرثالىمطوىةرثطدة----الغبعطلأئى

.58ص،\جالعوأ.ن،!آلأحكا!اهحالبيرفي:ة--

.؟79صة6جحالبخاوى.،ضحيحثرحةإلىالععاوىأومباذ-الفععيئى:("أ

د.ايم

.؟-89ص،3ج-!لبخاوى،.جخيحححر

.72ض،،جالفرأن،طرمفى.إ+صانالععبوفى:(81

(0)1.- توفبق8محمودمطعة،ني6ص86جعصلنم،صحيحعلى،لنووىثبوجرجح

.؟7صأ؟سلامى،التغععكلم!لعبتعيهر:خولدىىل!ئاو

أ7ءصالمعطحف،محعابدأوده.ألسابن16.1
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يقوأعليهميموكسبأبنأبىوكان:ق!الىلهم،.يكنبونالذينيطعمودطفكافوأوإفىأم،

قالى:،الشعأهمىطيعاموجيدتكيفكععببنأبىياعمو:لهفقالى:قالط،نالقر2عليه!م

إدأفا.ولاطدعاضاطمأصبتهعاالقوسأهرفىنشمبتهاإذألأوشعك

لهب!ووأسهم!سوإقوائهاليقو؟نقوأءةفىبدأبهك!عب.بنأبىيكودقوفكذأ

حججه.مخلىوألمحاف!ة،ىئ؟رغلاالنصئب!وتعمالييةفىتأث!ه

ظك:

:أ!آقرخفقط!أ

أدطيويدون.ممافيبمامجتفظونرمحاءهنهاأتخننرأهيدوبة،تريةذأكوةالعوبطو!كا

ذ،لأق)((إلذاكوةهذهعلىيعتمدالئصوصئيقلىربه!الئمارصلعورهم،ئفؤشع!مفىيعيعئى

خظهةفيكرنبلا!متكأوهنههميم.قوأوهن،.القوأوقول!يبهينبرلط،.لا،أهيونالبهموكنو

-"-..--01،،نافذةغوقرأ-ءاتهأرقاصرا،

الذينأوبنكهبنأبنىكإقونكالقو2لظالمسعلصرنيخفظألط-.فى..إذقمخنوأب!ةلا

ثةأو!مىضاطثق!لأنشنا*فمإلتقإلطقئادةعن8بسعئدالبخارى"2(ررى،حفظهأممنرأ

بنأببىالأنضعاو:هنكيلهسمأدبععة،،قالىأص(النينىعهدعلىالفو؟فىح!--هنعئه

لهالى:.الموظىكيعنببنعمدوعنؤبد.*رأبوثابحه،انكلقو.8!بيخ-بز-وهعاذبهعععبط،

بخالننرمحبعن!!ة.جبعل،بنهطسأ.ذالأئصار:بحهمن!عثبة-.)ص!.أفعنيقاضؤ--+ئفإلقو2دطجح

ئنققيظهنإ.أل!يرطة!أ*نسلو...،ءاهرمهل-رإبرء.،أنربوأبوكعيية!9بن-.وآ"ي،الصاشف

.الععدىبىهعمذان!نى3.لئعحصعو.الحغما!عان!أنإل!بفا!طحلا!هنولاخب!ون.ل!.الدفيإولبك

فبهعسا.أفيالمظة،تلكمبد!ئيل،ةهب!عشبأهيذهتئفىكن!لى!أ!س!يفنعم!ةاالصحابة،هبر.القليلى

نج!مبلى8فصهم!ة!ط4؟8صالمغلعة:خلدولة:انأ(1ة

أث!
؟هـ.2806-ععف!ة!!امبرالط!ةطر8189ص،3-جلهبخاوى،!حييح

.19ص،16جلمفووى.،اشرحسنمصحيني

.%973!وت،ط،،!صرالحدث،لفر؟ندلوآفىالمفعئي.الخؤزئ:أيق

6ء.عه81جلهقوأن،لأخكمأ!اهح!لفوطبى:وإحج

ضرهمأذيضىلا!لصحألآهنالفليلالطعدخمافىأفوإءحصوضدأ!ىشط!أالمختلفةالروأيماهمت،-وقوفأذيه!

حفظوأهنهم%و!حنب،الأثصاوعننالفر2خاظهنأنعىصفه!منه.مهعنأفالمذكرودفةمجغظه،ن!للم

ي!ا.-ئزلالتىههل+ارهلحمعحمكلىالعر2ن
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فىاقو؟نفمكياذ4ضا،ئفسعهالأهوفكائلك،هف!!عحمكاقوأ.ق؟رعث-ء؟ا!!ق."أر!همن

همئهـمنوو!عكلانيفنأتمامستظهأوه،علنىيعكفونحعبقهمحيبمانهم،ىفر"-مرفتل!!في

رالاخذالوسولىهلاؤد!ههنلهلمصو.ساحعسبنيسقه،إحؤأء،محررقرصظ،!ص

أنه!وهنساأليعهئلفيئث!أقئوفىوهاععطعه،رسطالمجط،حاثةظورف!لصإفوسا!!ج.

ععنبرودت.الق!،المخثلفيشةالروالاتهنادغمعلىللقوأفهألهى!ظة!ص!خ*أل

..""+.،.!فق!أءضفطو!عه!ح!يع!ه!!ه!

،هواعه..الفعير1قن!د-ال!نزبردد!ربعنهيفصد!!ا.كعلا"درثقاسمحناق!ر.،

"كسانوأنالخحاؤ،خا!رفي*دطهله+ععلعالعبهونالعة!لألهظارف!ئثط!هكين!نه،!!و

ن!ي-..دمحلخطيثئبنيالأهر،اذ!هب2أثعيامجنيعحيزهضارالأعظوط!ج!!!ه!فعيه

أببيىاسنفئلسدهعيعمل.-..!تيخمالخطاهمهقيععرؤهنكعلا!غولىأ".!مجه.!عر!8!ة،

م!هيعئنإلىوأحبعجبوأ-،!أآرهلعؤبررب!وأهد.كب!رأيجج!م!!ي!عس،

-ا!مبععة،غعز.أولبسكه!مجا.-شائولنيغ،!حالى4!إيخ!ييا!ى-.!!!

فئوننغعهـبمالععؤألط،لغنجهمبمق!.هد-امجععائولهى!لىفيمنكث!ي"لو!!ء!!

ليلأنة.اننفبيؤإفينمامجعيتيهيوا،-أحييتعفة.هئبهههلهثلاذ!ةث!-رخبه!كيه!،في.

هسذاونج!أ!سيو!ط(،الأتجسىبهيعكلثعسعئيخئيا8لعنصعايكضلا!اجمنو،:أ!و!!مه!

-!ألبلأثبر!طومخظ،ءهبوطزأولوع!اههسادهحرخ!كعب!!،!!!يع!.

اناخين-.لحغه.هنومجبر،اةالصحيا-عنصلهمجنمح!!م!ش!ك!ف

!(!+

..":ن؟!أ!!وة!)

أنجعيثظفاره،فىالعاهعه.ثحنطهيغثعنوآنامجعايهيضى!أ!ؤسؤلى!الة

نابعجملىمحمفلبهفىتاححاض-ألااسعبحهماعألسعتخدملم!كلنايةمعث!".ىف--!رل!

؟لباتإلىياثم!العيياىألنةنرى8عهظالذى"ويلرفى8!هخمأهنلدعر!أبخخطقةءالأوسمرأصةدعن-

غط.لأرصهوقللخو!جعله

هنصأص(النبىومئفىئرأذحفا!محعرةتلىالأوليثالتنشكلفى!ريةألاتجالهتبىانيا-،ح"اذ

..-.24ط!+لك82"أل

!لاثهعب.مطعة،؟؟4ص،2ج!كبرئ،ةتمه!فم!لاسعد:-انا.(؟)

+79ص،نالقر2تاويخشعاهين:الصبووعبكالدمحصوو"ك!

!!مك!!ه
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أقمخافه..4ابهثاآلئبصأثبالتمجل!أص!الوسوليحرصبفضلىم.ذلبنب!فلب.،نالعر2

.؟ص6-"...دب.".مجوفط".و.أ.لضم

.ى..9+.0.،18.!+سب*

-ألوحنىكتأبةئب!بنق:.(؟أةئلرانش.*أ-لاسلابم.يتأخ!.اجبلف،الجاهلي!ةفىيخكعتب.فيكعأب!،%ييى...."

ححبرأبنر.عبنثار"،،،هلك!شبهناولهئ%!طال!وى)2(ىلويعجن.،هئرنيثكجتكعإئوإ.نجئنمح"

هنأولىكع!أدطأنه:-!ثأ!ث!وليف!بز.رمخ!ينداةأيضاحاون!ف8الجيدثس.!ا+فئالعصب!ئئ.

""..المدينة"قدمعندفأا.نجئصار.فبنأنوجى.مجنيعب.ة"لة

نأإذاأله!اتم،سن.ببمالمولهفلغلسىلهعكهافىليلى"فهواهمعبه،لةإلإلضانح!.وهذا..+..ة..

مكة،نىالوحىبدءهمضذئؤولهنووالفو؟نكتابئ.علئحويضابخالقالوبميؤييما!أضأ

-ولق!عدنيا،+المجأملأتعبىنقوبمالتبئ.الجيإة.بغليةيبهطبرنكانوأنجبهة".إهلى.أنفيمجئما!

القىالابعورنجكععاق.قامجوأممنالعاصبنومحموبرمعاويةومجيعهعمالأوبعة.أ!الفاءأفى!ك!افي

التى.اطمادمةالوحيئضقعاظحتدبوقفبهوةطد؟،8"(يقولىأ.لمنإفينمجالىفبنبمكية،،ئؤل!ت

إقاعطبحدإل!تئشغئمالموأبمخاف.الجلردخش!ئة:منهوأبرعلىالشابق!ةألابعئرأ!فائؤلعفةفيق

لمكلثه.ا90!بأفي(يخم!ى

،..د"..-"ء

وتجصوميا.-المبهتىيخ!ني،إبخعفدامن!د2ربغلئأ:بهضا-بةئفىنجوضع!نا+بعأطلة،يينىدل."ابفك%.-+حيفا...،.ء!.

."-(6.أزأركثةاغهفي.ععبنلفاليدمحيفقؤولعنيتئوفي،ألى+..المذلفة8!أط.لبعالهمجئة1لخ!"ب!!انجالي!.
ق4!.

دا!،الإ!وكط.-*لإخلالىبننا!دأيية،.فئئ!يتنيأنوا+%المرهنينأن!ق!نيبة.-رأفغة.!نالث

"...ء---،.-..+.،-**-("لم
لمن!ف،ه!اعثبقة!زوكععطبم!أكةمجنعظاأفان!فوجى!ئ!ولطممن."رجمضإلئ!محل!-و4يه:حمبمالإ.جمر!!سلىد

.-،...ف!جمضا.كفبمفهظى!ادمثفيد.

..109.ص-؟62ض83جلهرلأ،!.!فية-!.+لافئب"3

.فو!ملاطوط،؟صلإ8"،3جنج!رثبئت+ثزقبلىث؟ألملولد:""لهطلى!ئ:..يم

تء*-ء+

،.3%ص،3*ص،؟ج،.ةاالصجإهم!في!لعبنئى:.ت.لإبخابةححو!.

"ة36ص81جالأصحا"8معرفة!فلالا!معهغالهي:!لإ-"-.ئفابمص.

.؟89ص،؟جيالوفياقي،!لوفىالصفدى:.الثض..ضلآخوأحج-

.843ص8!ج،ألفهالهةو.!لييابا!لا!.مخيع؟اف!:غوأجح-("أ

.2لأ!ط:الثرأن*بع!-(."

.!!،ص،34كهالكويم،!لفو(نألىهدخلىهوأز:!"أ-عبدمحمدالدعور!)
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سعسحصعهمخطوطعال!كبئوصبسهم*العتعى.إ.لعؤ(نعه!د،أل9لهيعخعللهىفإ،دغوضوأ*النى

.هالخاعي".لاشععغحئ!لهم

أختطهعبعكعوبةوجدهأالتنىطه.شورةأولىو؟ياقيعمر،أسلام-قصةولعلى".

..المععغلعين.نجينهشعهبررة-هكة،فىمعروفةكاذقين"أنقر1كتابةةبأقتشعهذ

يدىبينلطأفقو1مجن"أئزلىفاهغايبهنبانليزيد،إبئبخإلق!دالمدينة.ئنف!*اهأ

هعصيلأ،العصلىهذأوكالط"،اغ!وهطكقبمئ!حأ!-وإحدلابع!دلم،صإ،+-ف!نأ؟(البزسعبزلىء

هنيئؤلىا!مكلىل!عشتالكنابةوكيانتبلاشعير،.لجةعىأ2(كماقيخرقجينهنيكنلمو

لمو8الشعوعيةوالأحبهامالأفىعيةهنفائايرونهانجيافوآهاغبئ.تقتصؤ.خف-."،.القر؟ن

131يبهعبوبأهنبختفيأ!أ.الوسؤلىكانكقن.-أ،ألتخاللببناوأ.أ،لكطرفيءهذا!.بهيانطب!بإيخبىث

وكععأدطتهيا،سعررهنمجوضد!افىفيكثبونيمها.الفر؟نة"فنئؤفيمما.بهيك*آيةموضجمحفىله

لهم.شبرد*رشية-الكنابح!طينتفيبنأنبعندئية!خعة،!فظ!وبذلالث..بم
"

حع!يلىبعه.نجر!ه..هيإمخ!زبئأ!نهالر!شرلطولة.ني.!له-أبقرآفةجمفءوفيههما*

،صأ.إلوسرلى"وتجؤأ!ا.أبعؤض!8هنف"دابعنغيهؤيدء"بنشنهينى"8(ونمذ*.،فبهتؤنر،..ألائىأنعطآنئ

المض!حهمط.-ةمحمابةعنمإدطوليلا-5،جمعهو!مرييهببرأيو.!اعتعد،زبهظتق4محليه

الأدلةهن.*بيثيزوأ!ذتئه،ذفبههعلي+.الأضيلةالأشتلاهية.افراجح"تعخمجأ*--ةدقليف.

هنللغشرينالأنجوأم0!علنياناتنملة+-ا؟فيلىالمرخلة"!خنلأل!1بلانمعكل.:4ءبمو!"ككخضالتى

تيودعببه!اهله!أألمن!نزلإتأ".ئزل!ن!س!ه،!ص،مححعد..-بفباتجآبمالنينئ،ا.لإشخنننبيةمحبزةالط!

-8ذ.8.أ.لإذالط+المنيالألسعنؤدعفلنف!الذأكرة،

محهدفىالقعو2ن!فراخأستوتجأقدةيج!للاراليلغريةالواهكد!إظ-،بهيالت.
-.ء+.-ه+

ي!ووذلكن!ئ،تجؤأءتةقى.لهبموتيسؤا.،الميسعلمين.عيلنئ!ينفيأ،أحوهمظالغيوة.+.غنبئ..!،شبيجية

*؟؟-6!ص،!ج،د!ثل!-،دفأللا.ويه:مجبدابن!ا(1)

.".لإ9ضلهقنر؟فىل!لاضب!:،(21

.478صالبللأذ،البلافرى:فتوح4!أجممعترإ*.للؤنجنرل!من.؟يفعةفلى"ك!

أيخحلاز!ة.ط؟فيصفى،!لأج.،الفر؟يهلؤآ،-ثئأ.!ىلهبافي.:الععيؤطن"أ

ه*!3..*"27!بالبز؟ذ)5(..لإثعو:
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يسعضؤصب!ط!+كلكئةالموصئصيهى!ذحفظتهلخى(لكلعابةلأنذلكمحعات،أممية

أ!لأخكلة..ألعوضةفىعليعه!ااستقوالقى.القرأطت

خافعئا:

بكو.ألهى!ىالىأقىآنؤجميحأى

.!ض!لو!سع!-ف...!!،!ئ!ول!طالعو؟فى.لحعحفي!أصهمو!،غرحلما

!فيفي!أ!ضرصفىب!انابةيقو!بأن*طتبنفلذك!فبالوفىة،.حربرهمبفىاقوأ!بموقي

!نا:-!أف!ول-كنخعج!بئئ.لمل!كظولرليي،دفئنبابقو!عهاطكينصحيففىكنابعه

-..-....؟خبرونويكلسبعلئ2!ثأفىحبث.العمل

(!لى!ه؟يه!!عك!!قأجصرألأفيبم8!طبنأل!محن.!يلاأ2(!ووبمه

شعوفيتي!كالثم!!!لا-!أأأ!كأهليعاكطعب،يقأدس!علمجلإطلئيكلنعؤفا،ووللىفكيف!

وص!!!أ!!إ!أ..تفقفولآئؤئمييلالحفبئهيلوتفخولضزفثأئضؤبز،!ولأ.ي
"..

ه!وو11،،!..!11،ل!!ش!،.!كنععب:بنى!11ننسالى.!؟ة!لكر؟ث!،بلى!أأنزلىها
!س

"!،.ء..*"

ح!ع!!لئما!لمم!!لأفئ!ه!ل!*8!.رسعر!هئبهبإ!.-اليعل!2يعنطا!الإفئأنئفيوشلم

...!ى*.ء!ع،ء8"!ك.

.بمقتنولق"*!.!؟!أ!*الجو!ة،صألىبرحعج!!ص!!بخفوو-مجلييكعمحرلهص.

.--ءةءالضأن

أ!،9أب!طفبع!ا؟!..نبخنر!"أتوهنا.أياتانأ.لآيتنالنأرفائان-.

بظكةعفافييننا!نع.ضعفدرلهبس8د.أوشليبمبهن

،ا!ع!ايب!..!!ل!و؟!4!!!،!أ!عى*بخهمشنايةعفلافكعة.!ضع!،فىلهغكر!ي!!فلهف8مخيعاثافى(؟أ

.ه!صالمط،8صلإ.منفهها-ةهئا،!ل*الإ!م!رسبىييكو

لأ*.ال!ةمح82جلهحر؟ن،2!حأ:!فمرص-

-.أيهما .03ص،.الهصاحفليص:*!ه!ان

.ق!وك!فىنحلا!قىه!حفهتى!لفوآنعراظفهمآص:موشحكةور*يه!

9صالمباحف،محعاكططود:!أأفى-

؟..283ـهحم،!ج*ىؤ!خبثصحيحشر!إلط!صأ!ىدثعادالفععطلانى:-

+28صوكظو،63ص،؟ج!لفرأن،مح!ونمفىأ!هسدعأذالعصطي:ب

.27صالفرآن،فضائلىمحعكل:لن1(،1

الئمحوملى.29،-.طءداو،91ص،4خإلك!وكط،الطفألىسعذ:ابنالعسعمعة:هفهسبعبأنو-

ت26!
http://www.al-maktabeh.com



أحدهحأجدهصالمؤيدقولىفن،الآيتيننفص!أهلىكعببنأبىك!انف!ذأ

هكثوبتين،وحردهمعاففىبالنفىفالموأدهكتوبتين،هو!خمهحمجدهمالمأنهي!عنىغ!ه،

محفظوظقين.كونهحاففىلا

محثبمان:دثدلىأقىآنوجمعأبكا

عينهأخذرامقبقوأءة)؟(هصوكلىأملىغسكألاسعلاهيةألاهصارنشعائتا!مل

مخؤورفىكعب،بنأبىهصح!فعلىألاثعامأملىأتفقأنفكأنالعهمحأبة،هنالقو؟ن

أبنة4بقوايقرأوق.كأنوأالذينالعراقدرجندالشعام،حن!بينخلافشعحوأوسغية

عهدكمالنماس،،أيهأقماله)20(هماوكان،الناسفىذخطيعب،عنمال!أفؤعمماهععسعرد

عب!وقراتية،أبى.قبرأءةوتقولون،القو؟دط(!فتم!زردطوأنتم8شةعشعوةثيلاثمنذبنبيكم

فىالمسعسلعينتبعافىغعنيخسوجلمفهوألاختلاف،!بييعةإلىىل!--أذ!ويشعلى،،(دأ

فيالمطلق!التونجيقيةعلىبحرصهمذلكرأئصالىأالنطق،ف!ولطبرائق!عموأختلافطالأدأء،

-لأجشكذلبنكانفانماللمصاحفمحنمانكنابط،،فاهأضد!أك!ايبريقولطالفو2ن،قرأءة

رالإختنلافالتفوقحدإلىيققاثعولفلا-الأهوضبطفآرأد-إفيإءأت،قزول.للفألم!اخمتلأفه

بعيض!ورجتطلبتفتجتالتصىالبسلادكنثرةن!فذطث.ألىوبالإضافة.،ن؟وقلافى

نأالضووبىىه!ئنطبأ!هبف.8دينهمأهورولهعلموفي،ةئ!(وغلاأل!ئا!ليقوثؤأإليهاالجحابة

ذاشؤت!م.أستظهـوته-طنؤثقهكنرلولهضيأصف-!لإءأيدئ.بينيكون

بكيوإبىععهدفىكثيعتالئىالصحفينمئحعأفيعلى.أهوهعثميانأجييرليق!د

،،فيقد!(.8أاهبالقعيالوأءةعلىالناس0ليجتصحالمخنلفةالأهصارإلىوولهعلهاهصاسف،فى

وقيعيفيثا!شه،!يز؟!يدحوففقيكالمصحفمحليهعنعانكقبالئىكطاطزم!فى!أ

.!لفبماننيفطععمأفىلجهودتقصيلا،"(.أئو

.9ه!حمكلاهها،نىالعرشههوسفرك،اللغةفففىالصاحيى:فارساقإ

*23ص8المصاحفمحعالهيداود:!اأابن(2)

.43صالعطم،الفرآنفضةلمحعو:أبن

.52ص،ابخعانىنظمفىالمكانىكثالهيضمةالعرآن:علومفىمظ!مئان

ا!هي
.؟.2صء.،2جثفوأن،أجكما.م:عربىاق

.256ص،؟ج،يف،رغلامحلو2نىابرهانلمزركعئمى:(8ة
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،..لأهعن!،ة)صة!دو!ع!ص.هتفرالنىالآخ!وةالعوضةلأثهكععببنأبىحيرهمط

.((51الووأكلر

يففصش.!*ن!ابعتبنري!!أسعهاعنىكالىجماكأالعملىطذأ.غثنمانئذب.وتجى!

فىن!ثلهى!.-ويستن!كعباببن0لأبقصهوبالجصعالأهوأنإلىىجن!حمل9ابنن!.حجيو"؟(

يجمط-أد!!أبيأأأهرها"ذا!فع"إدعنهيئقلىحيثالطفاتففشععدابنرؤاةدأ"علف
!ص

جمكلعنعالت،!ال!:لعولى)21.نجدهلهالههماولعصيسعد؟ابنأفيوب!الوصعالفر؟ن،
ت

أفا"القبرآن(،"ب!جمبحفيثأبتبنوفيبكععب،بنأبىمه!يجنأ؟ئجعأو*هنعشعربدخلأأثئف

نجعحعحلىهم.ألأاو!بأبأئه.له.إلا!كرأكطهععكهالجبهذهرئاسهنللنأفي-!أبممافى.السعبب

".!ع"

ويمكمشعغك،أوهرض-عن.بذلكالقبامهنالوقتذلك.فىبمنعهة!جمبهكنافت!ك"هئأ

%عؤفهميبهبن*فلغلبق!و؟ن.،اقواهعمكانوإن.أنهابعىنجن.غطع!مالمطوم.يكونأدط

بحنأبعاه!ةلقران!ةأحفطؤيديبهولط.أنويمكن،مائهبذلك.ؤيذ*أمجولمح!وكأنبا!عابة،

عئتهمجسؤض*"الصذبم!عيرضتههيى.أ.مجي(.دله10وسولظهن-دلمفهها.يخفظ"أييكانوأدطأبى

++..-.".خنأبمهء.

إنجفو(ن-جمسبع.نجنإبزولأشعنزالق!برهئامخليهنركيؤأننودهاف!لنهحالطأية-8ؤمجبى

وياسبةيلوت.هننأالقر؟نى.الغضلئوثيئةبعس!ئلابدووهإهحبةهنيقللييفيف..*،نايحثغ.مجبهذفى

معبقفيم!ااؤودئاهاالعبى!سأبنوعبارهفيه،ألاس!امقلى.نجهده..إر،بخجو8.إلطملىهذأ

إلعكصغالىوإئمايئفه،لمأخلى!ف!ن-إوسالى،8-ذكوفيدأاليئهقيارلئنئويحو،..فيطقاطعة

!..فىأوفى)4(أبىفبأبن،إثباتهعلىتظاهوهمطصأ-لنيصوصن!فذللطهن

ألحر.ر!غ.إثغىهن"تثكرق-ؤيد.كاشظهيحع!ملتالتىالجععامجةيذ!ر،!صا.أن-

أ"بىبنوهاللطكدئب،ن!-..أبىأهلىأوكئبممنمنهمجمى،واص!ئألاوفى!هن

.*"(؟)
لإ.88ص،؟ج!تجهي!ب،تهايغبجحر.،لعسع!فلإنى:ابن

62ص،3جالكيرى؟الطفألهت!شد:أين(3)

49صالمعانىةفظمهىالمبالىكعاب!فدهةالفرآد!:علوبمفىهقا.ذيه!

53ص،2صه8أنصاحفخمعافطداؤد:أبىابن آ(،)

05.ص،7جالبخأوى،صعيحلشرعا!اوىإرسعأدفعبئفلائى:كخجو"أيضا.يخنواحنح-

44صالعطم،ن1الفرفضائلىمحيرةأبن-
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8الآهرىالقزشىأميةبنالعاصبىوسعيد،بن،أفلحبنركنكلأنس،بنهالكحطىعاهو،

هذهأعضاءهنكأدطأنهأبن؟.محن!وأا(ةوذكو،صأ،فةأ0بوسرلىلهحةالناسأشعبهوكان

ومجبائهمالصحاية،فقهاء!%ح!ا-لأسطهيالقرثيعىالحوامبنالؤب!ويندئةأعبدالجماع!

المعخزوهى.القرشىإلمغ!وةبنهشعامبنالحارثبنالوحمنوعبدليعملآ،علفا

هصعا.ضطأفيبعةأ2(عن!عألكاكتبالمصحفنسعخهنأ!عاعةط!رفأقويعد

ععداهاكيلىمجعوقأنوأهعوالآهصار،إلىوأرسععل!ا؟بخو،"!رقفىوسبعة،تولىفى

هسععود،بنفةارعبيعدأبىدصاحفأخذأنهالزنجانىدأعبدأبووفيهبيه!ذلك،

فغسعل!ها.حيذيفةأدىمولىلموسنما

النسصعلىبمردطهافيهوحدتلأئهابالقبولعنمانصنيعالإفةتلقتوقد

ظهسرتثابت(نإحلالىفىالومخيبة("نأدعمهفىبلاشعكلويحطئ،وحدتهنىالقو2

عايهاسيجلىالتسىجمعالمعساح!ف؟ل!لاكط.وهرليلقدسعيات،هتكايكيونك!ادبتدبكل

ينفةأمحبدأفيثبيعشهولقسد.ئفمسه،محمسدلعسافيي!لعجمحتى!اإلميرحيأ.بتالأنقيأء

لأ.ننيلهمخالفتهركاسه،وأيهنع.حجدقدالأهو!ذأمحنخافيقككأنالذىهممععرد

تس!لكناغثماقفعليهأمخوى!عكانعلياأنول!يعأوضه،لأنهتكملمو،إليهيدعلم

ووثللعوذفوتقييمه8أليهالأهوو(لتأنبعدرمخاصةذللث"،.مجنيكاثعفههألةوأينا

المصعاحفهمىلصلتعفمانت!يلالوألىكنض.لوةئل.أرث،قأطيعه!!(كلحأتفىإلينا

.38ص،م!لاالغرآفىفضثلىمحكل:ن11(8ة

!ورفعطثةأعبكالدكثؤرإليها،وحهطالنىوالأهصارحعيبانمحمبهياال!!نسعخ!طفىمغصلأمجفاأف!(2"

2ء.-46صمنمضرفىوعكلومهالفوآنالوى:

ثمه
.4صه،لفرأفىكا!لحخ-الؤلمحانىلههأعبفأيو

.32صالفز؟ن،*شكل:(ا

.46صالمبمانى،نظمفىالمبانىكفا!طمظعة:ىف؟رفلا2علوفىمففان4ةه

.22صالمصاخ!،محعامي!لععحععتأفى:دأود!أأبن-

.3صآ،؟جوان!،9ص،لآجلمصر،أفرأطتفىفعفبرالحزوفيافي-

.6؟ص،\جالفر؟ن،عنو2فىاثلعان!لمحبوطى:-
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هنواحذاالآدىأءأوهنعلىكعالطكعببنابىأنلناتبينوليفد*فعلىالذىهنلى

القرأع!،فىألاختلأهطعلعىالقضاةبهأويدالذكطالجمععهذافىأس!موأالذين

إظأرهىتدخلىكس!ائتالئىالمختلفةأهمفالقوا.علىالشعوعيةصفة*بضذاة.(؟وذللئما

فىن-اكبمابتمسكأنيضلىفلاولذلك،!مجععليهنبوىأصلىولهأأ!ودط،النص

.قحوليفىمخبمالفهومماهصحفه

+43ص،الكريمالفر؟نإلى.هدخلىفىأ!:ثةاعدمحمدالدمحعور(2ز
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ح!أدد!لىفى.

*بعدهمنوالخدظء،ءىأ.ل!و!لطوالكيتابة!ببن*أى

بي!غه!عقليلةكاشتطأ!تابةف!لط-الاسلأم،قبليالبوبحيطبينفاشعيةةييه-.ألاكع!اذتلمما

و!هعاهيصةب!طويقةالكئابةنشموهنوأولىيكفبون)2(،.لاممناولينةأفلىوكمأن)1(بعأهة،

أسوككاهنثاءهعهليسىهنمحلئأسمترطفقدالمدالئة،.إلىهمهأحوهبدد،عىأالرسرلى

وأنتضعؤثنةلك،-8ففعلرأ،الكنابيةالمدينةغلماندنعشوةييعلمأدطبدرمخقلإةفىقؤيعنن

+...ةغ!ذملافيالحينهذأهنجيرع!تلابط!ا

وا!زرجإلأوبد!ذيى!يكنبرنهن...-كآنالنبوةؤمنفنئأئ!البلافكى)3(ريذبهو

بخبنورأفحلسا-بحث،بسينوؤي!دكعب،بنرأبى8عمووبن-وإلمنانوعبمالمح!8ببنهعم-سعلي

ذإإلعلميط،أ.لدقةعىنمهنهعيغةففةفيهاأهرحصومحارلةفئمما.الوغم0رمحليهألك؟

روسعائله،العصبرظوولهثهوإعكيأةعنف!ضلأصيربة،هنالجضبزعمليةفىطيحفى!ل

أيياأدطهنكئوا!نضطيافينأخذلنف!نئعأ!!ب!تأذالكئاب!ة-؟لفما-نق!ف.المش!!.رالتفنماربت

كالئ!نقعألةأ8(:ذلسك،!لخبرسعلهأبم!نصبهتجدبالمدبنة،كيأنوأ*يبهنببزبطبمنوأحطئما.-كان

القؤلى.هذا،!فوكا!عسعأبن(!)وتابعه،الإسلامقبلىالجاهليةفىلهكنعثأبى

وخهمطه..!غوتععة.،-حلأضل*.-اعف!حوفأ.بي،فيالمهارةهذهأبهكاأالرسولىلمسروقد

غهمرالملولد،!إأب!هأبح!العىوسعاللةلى-حرروارهنالرجنى،لهمحعيراهنضمن

لإه!ئم!61الكيمأبح!هزفيء.بس...قبأ.!اسشقجىرلقدألى-..إ.لاشعلإبم.،هبهايدنجر!الغربحطمن

.)بيناق-.وأ8ؤ*لهدبن!".أ-رعبرهيعاؤية،شعغبذءبنوالمغ!ة-،.-الغاصبنسعبنن-بن!خمالاله

المخؤرس!ئ.،أ-بعى"و-لأوثينتغبنليالأوقم،الصلتبخقوخ!هيم.طلعبت،أليبنوعالىكعب،

.؟4ص،الأولى!قععالفلأدى:لئرء!بؤ!:ال!غعت،ث!عسانا*"ا

""-.6صالفوآثط،خ!ر5الزمخمانى:ثه!

..479البالمان،خوحالبلاهزعة!ي

9ء.صالفانى،الفصع8الظلثءو!ا:ىوكلالهطفامتهسعد:انأ(8ة

.32صج8.2جالكب!،!أر!خععأكو:!10.0،

.18-؟صهالظنىالقعممالأولىءز!أ.ىىل!لههظتخى:لن1(6"

.82صوالحهميث،!لقبمانعلوآفىلطعثى:ى!!ىليالنرأس-

-33-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،عفانبنوعثعان،عقبةبنوالغلاء،وعقبة،الحضوهىبنؤالعلاءالغرأم،بنوالؤبو

الأنصارى..هسعلعةببنوعمد

هؤ!خيونيهالأؤد!،ضماوبنلخمالدآأصأئةأرسولى(؟أكنابلو!لأمحعنبولخة

محمعذاأنويشعهدله،شعويلثلاذبايؤهنأنعلىأدضههن.نجليهمليش.أ.أهلهبان

يعطي!م،تبعهودنوقوهة6الأؤدى!أبنلجنافىةكنأبعا)2(لهمحنبكضاووسوله؟+عبده

كنيأئا)3(ايضالهوكتب،ووسولهطةاوأطاعوأ،الزكاةو؟توا،الصلاةأقاعوإ.طلئهاذه!

أوضه.حؤيةهناحتمععندههاإليهسرسلىبيانفيةيطالبهساوىابنالمنانرإلى

("سريةفىبعنهحينححصقببنلئةالعبدكيتابهأصأللوسولىإيىكئبه.ومما

ابنلئة-امجصدوأفىفحبنشهؤأ،عفع!وسبعةوأسعلى(!"طحوئىغفةبطنأطط

دعاالم!هعاحوق،هنرهطكانيةهد4وكأنللخووج،تجعهزأنبعدأصأالنبىحعحعئن

فىأ-عبإلىبهدفحثمكتأئا،فكتبفأهوة،عليهفدخلكعببنأبلى!!أ-الوسرلى

ليلتين،سرلتأذأضطفعاهضالنفو،هلىلإءعيلىأشعماتكقد:لهوقالىخخعنى،،بن

نظوتأذأ:(6)هيفنجوحدالكعأبحطشحيوهين،ساوفلمافيه،لماضهأ..مفكيعأبى،فانشعو

.2؟صالنانى،+ادفععمالأدلط،الحزء!دكوىالبظهمتأسعد:النمحند13كعده!يابي)آ!فلى

.23ىبفب!ألى،يلر!+

.3ءص،29صللفيى.)ص!!أمحصبهاأخرىكعياوافو،28عهلهععااو!الموخبئ+

والحفدىوالأهوالىا+لباءمنىلو!سرللبماا!عاعأهناعلل!فىى:محنفححثىينثةأمحهدتمجبرأن!("أ

.ههص"؟ج8رروغ

.صهالأرلى.الفععمالعائى،الحزءالكبرى!طفاتسعد:اللروأبخج-

البفرةسورةيخيه(جنعالبفخ!وأيمدلصنفرغن!ترل"ظعع!لعالطئولهنؤرلىأسباليا!ث!بأدقف!ميوطيه!أووىىلن،(."

وبطث،أ!طر-يعث)ص(فه.وسرلط!إنيفسولى:فهوةير!سل!هذهلأ!باوعلثو!لة،2؟8،.آ1لأين!ألا

ففالىجادى،من.أوب!ومبناليوآ!كأذلجبروألموففئلوة،الحضرهىأبنظفواححقاقثةأعيدعلههم.

نفالىيخيو(ئثبماليالخزا!.الش!فرغفي!تعئلوتكتعالىفةاخمؤلط،آالحراالشعهرفىنتلتمللععلمينالمثعوكوذ

شييلي-ف!ؤخاخمئواتاخبرقأؤالطيين؟هنوأ!الذفئئة:أفأنزلىأحرالهمفليسا!زوأصابوا!كونوالمأناهضهمة

.209صالنزلطأسبأبؤحيئم(غفوزؤالئةالفووخضلأفئخولةإوقيكالئر

ء"+"6)

.06أص؟؟ج:،لهفبويةفعع!ةهعنعام:افى

المعاوف.ولوط84؟-؟!ض،2ج،كو!ملاؤالرسلىلار!خالطبرى:عفدأ!ضانص.الحطاسللى-
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لناوتعلمقريصعا،بهاف!ؤ!دوادطاف،هكةبينغيلةتنؤلطحتىفاهضهذاكظبىفى

الججعويمضىبه،هعههنويخ!والفولى،ححمقبنلئةاعبدح!يوأخباوهم:هن

أحط!.هنهميتخلفأنهونألئةرسرلىلأهر

..فلان!بفلالطوكتب،الكيئألمجط،خوفىبئ!مجهن(؟أولىةإبىوكيان

لينشعووأالأهصصار-إلىع!ببدسثلمن)صأالنبىعهوفىأيظألإول!بولقد

لعدروأصألئةارسيولىعيدكئبالذىهوأنهسابد12"نبأكر!دفيها،ألاسلاآ

أنهكماوفوأذضه،وحهمؤده،،الاسلامشراثحفيهييعلعهأليمنألى.بعثهحيععقحؤمبن

دصفيهالمقبييمى،بيتلأهلىالصلح131كتعالمجطوكتعبالجمابية،أ!طاهم!بنمحعووهعشعهد

تبررواأوتحيدثو-إ،لممساوبهينعائسكموأهوالك!م،دهاثكمعلىهئرق1،أأئقمالبسعملةبعد

هعيؤةمنبوىوإئىدئة،أذهةهنه".بولتفقدمحدثياإوى"أوهنكم،أحطففعنمحدثا،

أ!عاب".هذألخىالجراحبنمحبمدةوبأو.،ىلبجقهعاذفعي!دوفدالجيعفى

د!حأغؤوةففى،محئعبهقإلمهها.قفى..أصأللرسولىييعو!"(أفى3كابهطالك

هنأوس!وخوأصإ،الؤسوللقتعاككضعاحشاوحيؤوأ.أىهمي،المشركيونأسقففر

فىاوسبرلىإلىكئائ!اأ.لمطلبعبكينا!عي!كلتبعندفي،وحلى؟لافثلاولفيهكة

،ابنأبىعليسطئ!قرأبقبأه،،،-وفؤعلبهفقيدنم8بئلكمجعوهصاد.بئىهنوحلهحأص(

ه.كعب

أسيد!أبنأعتبيةبصصويبأ.ءانعحالحعدلمعة..!هنةغي!طملاأصأالوسولطقدمولما

ش!بريق،ابنالأخنع!ىوخميعسبسبيطا،ئدهيعهعلئوسعاوقوهه،هقأ-نفلتتدمسعلعيا

وخر!ح!ابر،أبنبخنيعىهعكعالاأأص(*أرسولىألىالؤهرىعوتعبدهبنوأؤهر

فقلىهابصكل،أباعليهـطيردرأنأ.لصلع،ذكيوكناهضاوفىكوثر،ديقالىهولىسه

.؟8.ص8.،ج8لهحارىصحيحح!رثوللهععاوىءلثعا!الفععطلأفى:(؟ة

الاثعد*.فىط،62ص8(جالصحا!8معرنجةفى*ق!:ا!رىالألكل!ن-

.2؟ص!"لى،الشعم:لالأ4افيلهكوى!لهطغالهتممعد:!يهم

.2،322،323جالكع!8خ!!همحععر:له!يهم

.،لأ3ص8أ.جوقع،ولا!ةوالآمو!!لهه!ءمنللومجعولط!كا!ح!علورقى""

5286ص،،ج8!لالع!ةئ!أ!ا-
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ف!ذأأصأدئةأرسولىعلىالكنابكعيببنىبأ.أوقف،أيامبنلاثةبصكلأبىبعد

هنع!يكقيدمهنرفىهنوبينكبينناوأشهدنمامحليه،طناكشعأوهعاعرنجتقد:(2)هيف

وفىفصههعهما،يرححأنبص!أبا،ص،الوسولىفأهربصاحبنا،إلينافابععهأصخابغا

مخرحا.للثسيجدلىلئةاإنله:قأئلأأص!يلإ

:ظعي!ار!بأ0

فىيسألهوكانالخطأب)2(بنععرعنهوووى،(صأالنبىعنأبىووى

وأنسىأيولمحب،أبوعنهروىكدأ.الم!عضلاتشىفىألبهوبتحا!الموا!ط،هنكن!

عباسوأبنالأسععوى،موسسىوأبوسعد،بنىل!سوصوفى،بنناع!يلسو،هالكابن

الحسعسنمحنهوأرسلىلئة،اوعبدوالطفيلى،مححد،أرلافىههنهيموجاعةهويوة،.وأبو

.هو!غوالبيصزى

المدينةأتيعت:البحلعىدأسبعسدبنحندلمجطيقولى"3(الميديانة،فىمجيدهمثكا.وكان

يتحدئيودط،حلقفيهالنايسفيذاأصأ،قأدسولىهسصحيدفدخلستالعلسم،ابتغساء

ندقدمكأنماثوبالنمامحليهبآ!عثوحلىا!يفحلقة2ليعتحتىقل!حلاأهضى!ععلت

قنت:فام،هابعد!نهفسعألتقيالى،قام،ثمله،قضىبماهتحدهمثطأليه،فحلعستشو،

أبىررأهياالتس!ىا.لأحأفى!طعلىويغلمبكعب،بنأليالمسحلمبنسيدفياليوا:آهذأهن

عنيسهبسندهالترعذىووأ؟ماالفواعات)8(قىعنهوودفماوشرنه،؟لقو2نتختصاه!نأ

غذرأ(،،لدن!ىهنبلغت*قدقرأ:أنسهأصأالنبعيىمحننجافحبنبكوألسطويقمجن

"أبووهوروتهيهوأحدالوجعه،هعذأدنإل!يعععوف!لغويبالجدبمقرهذأهالعقلة،

اعه.يعوفلاكماه!و،هنيموفلامجيهولىشعينيالحبدى"أ!اوية.

حثة".عين"فىتعوأأصأالنبيىأنموسمىبنمجىطويقهنمحنهرروى

نع!باعنروىصياوالعصحيحالوحسط،هذأهنألايعوفطلاغويجهحطيعثأأيضا!ر

عبماس.

.230،صأج!للتاع،والحفلةرالأموألىالأئهاءمنللرصولى!كلاا!اع!عالمفرفىى:"آ(

+ه
.9681سنة!وت!اهوداو،288ص،؟87ص8؟جالئهذ!ط،يي!نهتالعسفلانى:ححرابن

.2.ص،؟ج،الصحابةكببؤفىةبا!ألا!عععفلألى:ححواقأ-

.6؟ص،3جلهككلى،!طفاقيسعد:بنايج-

الصاوى.همعة،صءه،؟؟جالعريى،أفييصرح!ؤهفى!حيع"ة
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أ!ععوو:لظئلىوأطدش!أبى

هنبصددهنجينوفيصاوأ.ضعيها،هقاصدواختلفتمحعوة،أحعاديثو!كا

الناس!شععلىأرالمجوا"21أذثمإلىذهبوأوضعوهساهنن!سفالسموو،12!ائلىأحاديحث

بالمغاؤكماويتعلقودط.عظ،ينصوفونكالحراأنبعدتر؟ءتهفى!وتوغيبهمغكله،عنبالقو؟ق

نعوخعصم!ةلأبىقيلىأنهالمووؤ!ىعماوابىإلىبصعخدهصم!الحأكمووىوالفقوحات،

،سورةسورةالقو(نفصائلىفىعبساسأبنمحنمحومةعنلكأ!فىهن،هريمبن

القو؟ن،ععقأعوضيوأهسعدالفاس!رأيحتإفىفقألى،هذا،عند.أضحأب-عكررووليعى

الأحاديثه!ذهفى!ع!ت،إسحقأيعينمحىوهذإؤىحغيفعة،أبيبفقه.واشتغلوأ

+.!حسبة

أصبحولقدأخعلافه،لبيأنيكفىول"الحدشطبوضخء!لضريحالإعؤأفترذأ

الذىالمنهعجفىالأولىالقاعلعهعلىالباحنؤفييجوتهثلأه!ذأعضمة!أ!ئيع

المخقلفة.هقالصخييحيةالرفيأ!ة!زفىأ!عؤشة

أمحكاأ،4الوسولىئك!ذلهيغنبنععلهبم،لوونقيفؤى+..الوضماص-!اف.رهد"

مجليه،ك!ذبوأفبدلعلطب-لمعلمعههالوأبجنأدجميلإءالابزنلر..،!لع8نكفلإلا

ظيتبواشعمذأعلىكيذب!شنبغوله"!(-فيمبن"ضأهمؤ!خلوأالرغيد،وأسخقرأ

فهـ،كانهأافي)ص(محلبهالكذبمخريم"فيى16"قرفلاحيمثالنإو!!كاهقعده

+8.2ص،2آ6ص،؟ج،ىف؟وغلا!ضللىشعة:ياهيفى!طلأصللصفو!اللآلي*:ىط!علا!ف"آ"

جمةء78.!ل!خوعةالأعلغب!وفىللىفئ!ة.إالةشعوولهعإوى:"فلىعلاةكم

!.،؟8،صالنو!!8-!إميصجئىلهر!ىيع!رلك!عيعصبر!:يهم

.419،؟يفللوخوجة،ألأحالحيثفىل!صفؤبلهلألىثسيولج!(:-

++عقلأ،..!(الصلاج،مفكعة-+

.26،ص.محلو2!طوعجط!:مب!اصهل"ل!جمعد!؟"

.3*ص؟له!ج8لهفارسىمجلإء.ه!الأمص-نلأئييجبيكيف..جيحسرأحع؟)

أل!صلاعايهمحترل6وتكا.أنطفئلهئم"!ميولمحع!ةرر!التهنثطا!ىمحلىهلاب!وما--ورأحح

.38صإلي4صمنأدخوعةالأخباوفىالمونجوع!.الأصلرعيغى!ئو6!!لد!ورلهعغلا2،

آ.،+،ث!

.7.ص5،ينه،ىووئللمسخبحعحععرجراحع

!أضحيهم،!فد!لذفىالمعبلمنع!ا!بوص،ي!!لهلوله!فعطفئلهرخححو!همهثك!بمععلا.؟ثهلاحظ!

.؟8ه!ه!لفووى،!يضرح*فئ!لواوىي!زظ:الع!يوطى،
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أفوأعهنذلكومخ!و،والمواعظ،رال!ؤهيعب،كالةؤغيبفيهحبهم!لوفاأ!خكامة

له.والكذب،عليهالكذهمطبينوسيأن،الكلام

عوكععببنأبىمحنيووىهافيهاالوضع!!"مجوفالتىالأحكاديعثوهن

كذأأجسرفلهكذأ،-سووةقراهنوثواب،سورةسورةالقو؟نذضائلىفى.أصأالنبى

؟خره.إلمطالغر؟نأرلىهن

،وضعوهوجماغةيأنهأعترفهنإلى.انتهىحتىمخؤجهمحنباحثمجيثءرلق!

القر؟نسعوربفضائلىخي!عش*حدثنى:قاليطأ21إصاعيلى.بنهرهلنهط-السيكطىروى

بالمدأفئ،وحلىحدلنىفعال!حدئك؟منللسععتيفملفكدفي،بنأبىمحنلهرفينم!-الذى

إليه،فسرت،حىومو،بواسطشبيخقالى؟حدثكهنفقلتإلييه،فسعوتحى،رهو

إليه،فسعيؤتبغبادالأ،ثعيخج!ئئففالى،إلية،.فسبرتج!+..بالبصوة،شغيخحدثنىففالنما

هذا:نقألى،شعبخوهعهسم،المتصؤنةهننوبمنه،.-ئيهئ!ذابيئيا،فإدخلنى،يييثه!ة،ئأمخس

قيد-الناينن؟.دأينعاامئ!كلوأأجدنم-8مجدشىلم":فقيافيحهملك!هنشجخ!با:فقلتالصعيخ!،.

القر(ن.((.أ.لىقالؤبهئمليصوفواإلخاييئثهنذالهغفو!حفاالقرإن،نحم.:إوبغر

!.وهوهطولأ،.هنةا--.ابخيانيفث)كأالمعغآنىنظبم،!ئأنبأئقكنابصياضب-.ك!بهررق!

هنفوفاالنعمور!أمعأهمى*الغردىفيى،كتابييسيمىلهفىف!فيأووفىه.قد-.كيأن"أف!"ألىببصع!

ركيمخ.أ!غه.ليكؤتطنجلفظه8هاهفأفيكنره.أحبأفهإةل!"

إلىأثعساويلىذلعك،يكفهلإلم،لوضعهيتعوضلمأئهإليهاللفتمجعب-رمما

قيرأأصنمالينبىألئأريينان،ا!ايخعلىسمورةكل!ع.أوتفى-النترضبمجنهاإ.بئئفوأثطعع!

فيهـأ"..تبضالقىالسعفةفىموتينألبسعلىالقو؟ن

أحدإبوحطىثنعافألى:--فةإه!وافئتصربفيمحندداعبدأي!(8الشغيعنما!أخوئا

-.فضإلسةبن-د-امخبنالعباسالفضلىأبوحدثئا:تافيفيحبمانالغويفبنأخمدينمحعد

.؟88صلهفووىب!تثعوحفىالواوىظريبفسعبئطى:(11

.4لأ2.،؟"ج8كؤلآلطمحلرآهلى3!زها!ووبهعثتى:.ت.

علعوآفىا+لعانالحعيوطى،،الأولىالطعة،267ص،؟الموصو!،.جالأحديحثفىالمصفومحةإللألى:ىط!سلا"ك!

..(5صه،2ج4ىف؟وف!

.74-6؟صوانظر،64بهالمغائى،ئظمفىالمبأئىخمعاب"هقلحلا:!لفر(نعلوآيهـسقالتنبمائ!..فى

.!4صإلى64-صمنالمعأنىفظمفىالمبانىمحعمابمفدمةالقر؟ن:علوآفىشف!الط(")
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أبوالبأ!ىمحطيةبنيوسعفحدثنا:تيالىعىىابنحبيببن!ىحدثنأ:قالىبالبصوة

أهادمةأبىععنأبيععهعنأسلمبنؤيدحطثيضا:قالىكئلى،(بنهرهؤحدثينيا:قألىالخطر،

أبيا؟تمحمسد.يا:ىل-ا!ذعليهمسادئةأصلوأتالنبىلالىح!ويلىأدطكصببنأبىعن

حويليإدط:فقالىأييسا،أصأداوسولىفأتىالقر(دنما،عليهوأقوهالسعلام،هنىوأتوأه

،صأدارسعولىف!قالى،.ىفارسعولىياالسعلاموعليكعليه:ألمحسفقالىالصلأم،يقوئك

فيهاتجضالتيبليالعسغةتلعيكفىعايلثفقرأه،ن؟رقاع!يك3هوأأقأهونيح!يلىإن

ئوأعةخاصةتلنيككنماشتطإذاأهسا،*ارسعولطياوأهىأذتييإبى:ابأقالط،هرتين

أفعلىندمفقألى:،عالهوأطلخىوأعلمفىلئة،اعلمكمماالعر؟دقبنوهمبفخصنىالعو؟ن

قوأكعمعنالأحرهن"أعطىاليكنيابفامخةترأهسعلعم!اأصأ:تالى"؟(ثمدده،أفمياءإق

سووةتوأوهنرهليهغة،هوهنكلىمحلىتصدقطكمنالأحوهنوأعطىالغو2ن،ئيلنى

هسنةفىأسبيلىفىك!لمراولالأحرهنأعطىثمووحته،عيليه4فصلوأف.االبقرفيى

البقبرة،فيهاتذكرالتنئالسعورةلمحعلمونالمسبلمينهر:ألسياوقالى:ررعته،تسمكينلا

وها:4.1وسععولهياقفت،أديطةتسياقيدهي!ولاحعسيرةونركها8بوكةت!دد!ان!ف

حسعؤعيلىأنآئينامجئها؟ييعةبكلأعطىععرأنأك!2ليهقوأرهنالسعجرة،قالى!البطلة

ررثهعنكلنلىعلعيىتصدتيكبمائمياالأحرهنأعطىالئسعأء)8(ة!وسئوأرهنحهـنم،

القوركفي!فولىلماصورةأ!عوكألإكعب:فىلآثطظلطأصالرعمولى!موض!ونىلهز!ائرى!وههلم)آ(

،لنننى-الع!بمو!تؤآنالمشائىلهععيحلاليالهكا!،!!ئلل!ثة"ا!ولط،4!هكتوالفرأن-عنله!ىلي!ألو

.7ض،،جالعجاركه،-فلى!3،!آأحكئالهوال!م:أفيورا!4،صء،\*جالكضافطأوئيعص،

.\صةيأ!دوفأأ!ص!طوالئص!الزعر!لعض!ىلىرهه

..،7ةيع8؟جهفما،8كر!هوهم!صهه!.صخالطبىسنأط

ضلموها،فعععط!الغيوآلةالبفرعها!كرالتية!سهأوولحة:طواليظ!أصرولكلر!زبم!عفريلم"2)

..9.ص-!ععزفى،أنوك،آ56عط،؟ج8لهكصفمافلهعص!!سفعوكنلك،!!

.32،ص،؟ج!لفرآن،كلععكلفىالعطنحأهعلحص"لهلههوفئالطوسىأوره!وما

ؤأفولى،8.عهه،؟جال!ان،داهح،2،438فيالك!شاف،،يلفظهولهطلىسىرالعضياو!ىرط!كزلاأووههيهم

.؟12!عالقعؤءو،

ومومفلا*:هومهمن!!لىر!الالحه،أولهمنلأخزعن"2مح!آسفاط.والعظدىوثطكلسى،لؤعبرىأورد.(")

،أج!نشأهط،شي!ج!ومفى**امشطفىوالفق!ز!ن!ه*اهديدآمعغ!ئمهكل!ةلها،ووث

.46صه

.62.صالفنزفى،وأنوأو،؟ص،2جفطي،ح!محالطبرسعى:-
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شعيعتههسنوكان،الشركهنوبرئمجورأ،*أشعترئننبعدد+الأحوهنوأمجطئه!وأئا،

عشرمحغهوعى،حسناتصرالأحوهنأمحطىأنما.ئدئي؟(قبرأرهنعئهسم.،يتحأوؤالقي

،،.الدنيافى.يتنفس!ونصرانىىد-وهيكلبعدطدوحأ!تعيطرلهورفح،سينات

وشيعها،واحدة!ة.الأنعام)آ(سورةعلىئؤلت:(صأطة81رسول!ؤقيالى

أولئكلهاسقغفوالأنعامهوأ.فمنوالقحميد،األتسعبيحدحلى!م!طأف!م!عبون

!31الآعوأفهرأوهن،عليهلئهاوصلى،ولعلهسرها؟يةنيبحدهـيضللب.أبيتألسعبون

ن!دوالقياد!ة،يوملطشعفيغ!ا؟دمطلاكو"،ازنسإبايسؤيينبيئةالقياهةيومه!لدأحعلى

حابعناتعشعووأعيطى،النفاق.هنبوئأئهوشاهدلهشعفينعفأئاوبرأءةأ.لأئفالىقولأذ(

رهنالدنيا،فىحيعأتهأياملهي!تغفرودطف!حوالعركطوكانوهنافقة،هناققكيلبعدد

بععه8وصدقيوضكيذلمحبأهنبعددحسعناتمحسبوألأحرهنأعطىيونععىة(سولىةقوأ

محعصالأحوهنأعطىهودأ6(سورةقوأوعنفوعون،هحغوقهنوبعدد!ف،أر

.19صهالففؤ!هأنور80!8ص،؟جالك!ثماف-،الفظوالعضاوىيفوم!عغؤلا)"(أوك

.؟5.ص؟،جحاي-لهعط!،.+!اعطىولهأ!صامعلم..!طوسيددكر.

،2!1ص،2جالذنرأفي،تقحعكلفىالبيالةصح.وثطوسى:869*!،2ح!كنخاف،ادعثرى:محندطفظهوو!"

"..22صلأثعأرلى،ؤأسرلول!هلأنزلادوال!ضأوى+

-ه

،39صللا،2جالفوآن،تفسص!فىلهابأنمحعح!س!82!،صن2في!لرمجضرمجة.الكثعاث!صهطكظهوو*

.26.صدالعضلوى

.\.!8ص.،،جالكصعاكط،الفعكام!!2!*ضعجح.دفأئأالمفظومحعنمريمحئدلإليد(81

سيفماتعشعرضه*وعىاللئيا*فى!*فى+هن*الأجز!والفيامة+،وثعاعد-*!بماوللمحةالط!مجعىوأورثه

..51صلأ،2حالببالةهمحمحفئعرنرحاكهدورئع

.273ه!!علر!8وأعرلرالقع!،أنولى8الفظهالعيضاوىرأووور

.؟9هص82ج8لهكصعافحمذلي"ذ!كمفى!وسثيلى+5!ضع!ؤمحع!رىحعدالخ!رر*".ا

.87ص،2ج.الفرأنسعكلفى!نمحمح،لفظةفىالزمخضرى"الطلىسيرفق

.3؟7ص،ىل!وأفوأسرلر!لتنرلأنرلرىوا!ض!لاعدبدالف!رري

ال!كثماف*اليشعه!داء8ن!هبدلآ"الحععداء*لفظهوبهالأنبباء!اءنرنببفىخلافهحبلغظهةالزمخمضرىء!وأ(61

.29صه،2ج

.؟4.ص،3ح!رأن،3عكلفى!لييان!معفىالطلىسىه!ورئد

.33هصلهتأولى،وأصولرالئتزلىأئواو:لهمعاوي!نعوكيطك
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شسىوهو،بواهيهممإو.،شعيناو،ولوطا،وصالحا،وموذا؟نوحا!فيأهنبعددحصناهمقكا

الئبسعى-"؟(.وهمالىالسعسهبكإء،هصنالممما"ههلصوبمللهأمحخيدوكيإنعلعه!م،للهاصلسوالور

وغلمهيارتلاهسايوسفسورةتطمهسبلمفايما،.يبرسفمعورةأوقاءكمعلسأ:)صنم

يحسع!دلا"أدط!ذمبرةوأعطعاه،الموتسبهواتعليعهطةأفونوأهلهيميبهما+هلكت

مسلصاء

سسطحابلس!هبوهضى،سحمابكلالأحورؤنهنلهكأنالرعد"2(هوأ"وهن

.،مجسووةقوأوهنلئة،ألعهدالموفينصسنالقيأهة،ي!ومليسثحيسناتعشر،يكون

وهنيعبدها،لموهنالآضامعبدهنبعددحسناتعشوالأحوهنأغطىإبوأهيم،3(

والأئصاوالم!طحولنبعكفىحسعئاتمحسوالأحر8هعنلهكعان("الححكاسووةقوأ

فئنعنمبماالقياهةيومفةايحاسبهلماليئيحلىسورة"5(تجوأومجن.،ص،بمحميدوالمسقهؤئين

ومبن،الوصيةحعسين.مافنكاكاكىالآحوهنلهكانبملاولحومط!اه..وأنئيا،الطفدأو

.298ص،2ج!لكاثماف،،طيفههلكتوماأهةاهه!لحموئخ!مصفم*حلا*مومحمثرى:..يلف!أورهمه(2)

الضؤيةأنوأرالفظهالفشاوىوفىكو.82-.9ص83فيالغر؟ثطمحلو2قعى3!طعهحالطوسى:ه!ووظه

..++.353هف،ىل!علاوأسرو

.4؟.3صن2ج4الكثميسحالهي"كلن!ىطك!نعحصئنرإلأحزهن!بمايلغظ.لهزمجمثعوىأوولح!12)

البيضارىووفق،273ض،3جالييسالنه،كميحالظهة.+وكاذ*.!آولهف!صد+."..!الطوسىوأوولحه

.36!صرأسولر.!عتماوفى،!ععرأفىفو!:لفظهفىالزمخائرى

-.-ء+

.وأورده،8،2ص،2ج!لكشعطف،!عا،لمهنطعةوالأصيلأآ+عبدفن،!د!ط،اظث!ة!لزمحعفبرىأووم!

.130ص،3ج!لفوأن،تغعع!فى3!لهياعمعالحعلإ..لمهق*رصد!سةالطلىسى

.37؟محةالعأولى،وأشمورأئولر.!ع!إلييضارئ:فىوكظك

83جكالغر(دة،تفععكلفىالببانعم!مبالطبرس!فعليوكللك86.ص،آج8الكثمافالمفظه:!لزمحشعوىأورد.")

.37؟ص8ىفؤ!..!وهل9!بضأو!طل!خ!و.632ص

الكصعاف،الوصهة*"دأحع!نلهلة*أوتلاها*فى"عيليهأئدمبهـأ.والفظلهقيحلأ+ورآآععفا!الؤمحعثرعىأوود.(."

.*.3ص،2!ت

هطهمقكالذىالأحرمنترأمجطىمحلعبه*أثعمهاالنىتا،لندههويلفظثفكاهلأ2!+!سما!لهطلىسىوأوود.

لفعظهولهع!غمارىولفظ،4!ص،3جالععان!سامج*ليلةأوتلادا-!وآفيىالفظئبم"الوصيةوأحعئ

.!.3صا!عيث،هنافىالزمخمفرى
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،!ن!فىفنطاوليهكيالطالوالديععنذكيوعندقلبهفوقط(\إسوأديلى"انىسووةقرأ

الكعهسف)2(سووةترأوهنالدني!أ،منوالأوقيةأوقيسة،امل"اهووقيعةأفهوالقنطاو

الثمانيعةتلعكفىطلا!حدلاخوجفمان،تكونفتنةكيلىهنإي!أنملأنيةهعصومفهو

هنييث!دعبحسسنالمحفأتحطىهويئمأك!سيورةقوأوهنالدحنالى،قتنةهندئةأمحصمةالأيام

!ب،لععوو،عغلىإععاو،هععييوا!لإ،وغطسعى،هرلم،رمحعى،بهلهطصدرؤكولنا-بكذ

هنربعددولكأ،ق-أدعا.منربعذد،عليهمفةاصلوأت-وإهريعبى،وهاوونوهوحم!،

هيرأوهنالمهناحولن،ليرأهميططهاأمحطياه(8)هط.سؤوةلهعيوأوهن.ولدأ،فىألهدعلم

ل!ط+من!كلوالأو!ة5عكافي،فىلحععيم"طجصاث!لعمهمافضلهثةاهرزضافهأتوفى!لزعاثعوىأورهه(؟ة

أث!

81،

،--047.8ص،2ج،!بنععبالهى

عفها*والأوثلأنها!هنىلمأوضةودهعناوآستيالأمرفئمنفوالحن!ةنى!يلغ!الطوسىوأووبط

.؟93ص،3جالفوآن،تقععكلفىنا!عل!حاع!ها*وماال!نهامئ!كل

.4؟3ص+همه!ملارالمرححوالههلألصوابأمحل!مثة*وائهاتوفىيلفظه!ييضازكةوأرولحه

منثبهيهعهسررةئرأ"منلهخاوى*!ثبم!صفيعاثفنحاءىلمل.ثه!الخبمافهوفىالييضاومم!قبهؤلم

ز!فف.دونأ*ءاع!ععل!للىالأوضهنفرؤألهكلأد!تكلهاقىولوهن8طعهألىتونهمنترو2لةكلألهتخوه!2

.429ص

ك!أن،؟؟.ة!أفكتصوةيطك(قئ2ئ!إئتا!زمضحهمحندفىأهنعكياقوفى.لهؤمجعنعرى!رىلم

مئععاف،8ط!أ!وآء.حيعيىمحلعه!نلرقمحيكاهعو!ظلثحعثعوميك!أعلى!لألأئوو!مض!خيعهمنله.

"78ء.ص،2ج

،3ج،ىف؟وفلاففسعصفىال!صانصح:يوح!خمزلاأورلحهفيمىثه!حلاعالطوواديلفظهلهطوسىوأووهه

*847ص

*ك!**اتأخ!4الأخؤمىحععغات*.فى!رؤأودفىححعناهمدط(*!ثمزيأمحلىث،!!!ائرىد!ىل

مطئيلغئياللإسىرأوررو،آ3،7جال!كثمع!،(!ا*علممنوط!!لعفعا،فئاثةهط!،ووو

،3جئهاثفىهعه.و!لدىحعععغات*ضو8و!!ا!-الألهصيأء!اءفىونا!صويتئصبماحالطالأحرمن

.!..ص

فعها،المذكو!!نوالعنيلا2ثضل!فالهعمء.ا!ئألاوسثرظكئم+مجبعنعى+عئده!ؤئهخ!لولهعضجىوأووهة

.4405ص!سرلمه،أنوراثية**علموهقالنيفافىثةافولبحنقطرافولهو!فعه

ةع!أورهعنإنهغرمجيةفىححر!اظلطرطى8الألهصإولغقو!االحةلهفياملأيرآ+!اللىيلفقلهز!العثعويأووور

ححراسنأوتالطى!رطهألاالر؟نعنالحنةى!ثرأ*لاالزكلثرى!عوؤدوهوسلى،لكفهىع!ليمحنإ!ز

.79ص،3جكعي،في،!هأصظمنهوهو*افيإخو!هيلالخكئى

"+؟ص،4ج8!ععنحهمهثوهوالأثصار،بن!و!الحةالضة+!آ!3طغ!لهطوخمه*كر.

.534صالننؤلى،أئرأو!لببضاوى،د!يعوصىومحئأ
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.ا!هيفاحمهادذكونبىكلعليهوسلموصافحهيععؤا،حصطايماأدحاشبهالأئبياء"؟(

فيصاواعتصوحجدنبعددوعمسرةحجةالأحرهنأعطى(2الخيماسورةتوأوهن

بووحالملائكةبشعوتهالمومنين(3ةسورةقواوهسنبقى،ومنهضىفيصنأو،مضئ

لعهكانالضورسووة)"(قوأوهنبه،الموبتهلكنزرلىعندعينه!.تقروها،وومجافي

القياهةيومبعثالفوقأد!سووة"!أقرأومنهؤعن.وهرهنة،كلاهدطحسناقطمحشر

(6طسماقرأ-.رهن،حساببغلىابخنةودخلىفيها،لاوسكا1تيةألابعامحةأنهوققوهو

(؟)

(2ذ

)ة(

1.)

61)

!.؟؟.ص،3جالكشافي،الفر،ذ"فى!هؤ*ذكرحسمابهم*للنالىفترلمجطفرأ+عنبلقق.ألزمخصرىذكرة

.!8ص-،،جالبكاق،مجمح*قلهقو2لى!هكر*-فولهفىأيضاللعحهولىءلهبطصو.ظئطالطبزمئ.وأورله

نقجمه*ذبهوهولهنى*لمنرأبط*.ةذ!لف.ؤكظكللعحهوللميئاءواصعغلاثر"برأعم+-وهن!لبمض!و!لنظأط

.466صه!لعنرء8أنولرالفوأن.*

.؟36ص،3!8ادكاثعاف!ى*وفعما،مضئ*فيماونهالهعه!عمرمجا*ةر!عوح!صها،فححةنليف!!لؤغسعر!هه!وأ

ء*..86ص،4ج،نا!عل!مجعجثزبم!عثركه!لفقهرالطوسىولف!

.974ص!ننرذ،ولىف!ي.رلاصعلامحفلى.الإمزوكئعلئ!

.؟6ص،3نجالكحثاف،ر!ريحان*+ا!زوح!إثمحلىالؤعثؤىأووور

.98!ه،4ج8!غوأنععع!فى!ل!مانمحعحل!الرمج!لة*!روحلهظفه2!+!أمة!لطوشعىرذكر

.49.ص،لقنر+له،أفواروالرعان**االووح!لهف!!تنىإلامجل!لالهببضاوىرمعى.

ذكرها.!لسعإبقالموأضعأئ!!سعو!ة،ئضلىفىذمحرلهتأخوىثي!احأري

.2-.6ص.،3جالكظف،افى*وفيصاجمضى"يخطر!اههالأحؤمر+!لىاللفق!لؤعثاثعوك!أووده

.!1ة2ص،،8ح8الفوأننغعيفىالبكانمحمحمرمحشرىالفق!لطبرسىوذكر..

.ء.4ص!ع!ييه،أفىدالع!ضاوعثفكلوكئبك

جة،ال!صعأهمه،3دخلىفىللمحهرل!هئاءوبصيغةمومن"،8وهوة!فلا-2!.-ةثأ*ثعىلالفق!لزمحمنرىأو!لح!-

ء002341ص.

في.92-بمص،8جالوأ3،.تتععكلننألييانمجمجالضوو"ئىهنيبث*-اوأي!ب.أبطيرسىوذكره

وأسراوىل+!نملأنوا!ت!بط*،!اخصونهافالفيامجة**يوآب!سفاطمومن*وهو31.*لفىالبصاوىرلفظ

.؟4محهالعاوسلى،

كذ!سنواهب!دل!إبر!يموصالحوشعييرهود،بهوكطه!ي!وحصدئ!من*بعدطبلفظالؤمخشعوىدهأودى

.272ص،3جالبشافو!لسلاآ،محايهمكل!هبمحمدوصدقبعيصى

.؟82ص،4جالقر؟ن،تقعيرفىالببانمجصيح:لهزمحاثعو!"بلغظالطبرسىوذكوه

.!28صالععؤلى،أنوأو*4طصام!غدهح.الععضاوىضليوكذلك
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ئرأوهن.وكسذبطهوسىصدقهنبعددحسعناتعشنرالأحرهنلهكابنماآلشععرأء

وصدقه،هوسىكذبهنبعدد-حسعناتمجشعوالأحسرهنلهكعان!1النملىطم!

ولدأ،دئ!يدعلم.هنوبعهمددوشمعيئا،رلوطا،وصالحيا،وهوذا،ونوخأ،"وإبواهيم،

حسعنآتمجضعوالأحرهنلهكالطالنملىطسترأوهن،وكذبهبعيسىصدقننربطد

وهوت!وهتهنوخرفيولوطسإ،،وسليعانوصالحا،وكذيه،هوسىصدقهن-بعدد

بعدىد.حسئآبتإلأ.حؤ.عشعو.هنلهبهنانالغيصص".2طسعمقوأرهن.لثهاإل!4إلهلايئادئ

القيماهةيوملهشعهدإل!وأ.لأرضالسمواهمتطفىهلكييقلمو،وكذبهمجوسىبمدقهن

الموهنين.!عبعشرحسمناف.الأحومنلهبهإدطأبه!العنكبوتبزأومن.صنمادئيا،بهانأنه

هللثكلىبيعدفىحسناقظوعشع.رحآلاهنلهكانالووم"8؟سبروةفىأوهقرالمئافقين؟

لقعبانقوأ(وهن"*وليلنه،يو!هنضيحط.رأدوك،!و؟أرالسعمبراتفىممنئسبح

عملىهنبعددمجخعواعشيوايحعناهمط.مجنوأعطىوفمعا،لعبآنالععاههرربملهكإدط

وهوفي.منوبحرجمه!دووت؟.وهنهـومع!ثين.ي!ل!"وسلهمافىصكههن"+-ثأؤوث.الزبمهـثرى(؟ة

ء...703عط83ج،فظ!عكلا،فىأألا4لأيادى

:092ص،-4جالفرآن،عصفى.لهيعكمحيحالزمخكرى:يلبئثطبئسقوذكز..

.-005.لأكأهصأنولز.النفزلى،لهعيضاؤعى:وكظلت"ط!

ترحعون*و!ليطالخكمنهألأؤحهنههالكشنءكل33و!اتححعئاته*ر!مع!شعنا!الوعثعرىرؤلحهئغة

4+س..!ع،3جلهكظف".

.2؟.8،ص،،ج-البيانمجمح+وجههألاهطلث-ضيءكلفى3و!ي!ثالأ!ر3محطى.فى!فقثطوصوذكؤ

..!شز4.أئولك،5-!3بىصيعئاكط"،ضثمبركاسف!العضالإى..ولىوهه

...366ص8بكاكأ8لهبهشعط!هئوو،ني*،طيدظلحهالؤمحئب!+ق!يهم.أورت

.2لأ؟ص.،؟يفالعوأ38يعحعكل-فئ!إليعبح+المومغ!(.!أطط!.لهطومجعى!ككة!لو

+!.!63.صلهتئبز!،أئودلهزمخثموبي:ذكر.بهماله!عار!ضذرلفط

.38!ص*،3ج.ثكخاف،"كلمه!فى!؟.رالآرفي!3لهنطط!لأا*سهـخالئقثزبمفموفيورب""

+..-..آ93طع84ج8النو؟نتتسعكلئى!أنحعع*:اككهورر!--لهطوسى

ء..آ57؟ص.لهمتؤ!،أنولىالعضج!ى:!نحة!و

!.3صلألأ،3جلهك!ثعاف،للنكزعن!رئهىريلف!،ألفاظهئىوتاخ!نئقهم!مالزعثبوى%"أزرب

...أكأ.ع!م""3ج،نالعو3ععكلئىث!عابطمجعخو!أخؤالقنهميمهج!اثظة-!مع!فيكلكرئي

+ة!76صالتنزيلى،أنوأوالزمخثرى،ذبهوه!كصلىثعصاوىعندولفق
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الملسكبيدهالذىوتباركالسسجدة،تغزيلىأ؟(المقوأومنالمنكو،عملىوهن،المعررهط

هلكعتمأوعلمهاالأحؤاب"2(سورةقوأوهنالقدو،ليلةأحياكأنماالأحوهنأعطى

نبىولاوسسولىيبقلمسبأسووة(3قرلأوهن،و!قلاعذأبهنأماناأعطىوأهلهيمينه

الضاميةيومدعقهالملائكسة"4!سورةقوأومنوهصافخعا،وفيفاالقياهةيوملهكانإلا

ضعاء.أيهاهنيدخلىالجفةأبوأبحطهنأبوأبحطثانية

فمن،(!)ىعيدطالقو2تلبوإدطفلبا،ثىءلكلىنإ!.:(صأاذرسرلىوقالى

وأيماهرة،!عواثفتىالقر؟نتراكانماالأحوهنوأعطىلهصرادا!هبيويديعىتوأ

(")

"8)

(.)

.904!ه،3جثكثعا!8،يلفظه،لزعيشعرىأووهه

.432ص،4جالفرأن،شسعكلفىاليعاقعمحالأحؤمن+لمح!آسفا!!لطوسىوأروهه

.58.صالضأواللى،وأصأو!ععز!وأفولر8يصهى4الح!او!كز

ر!؟وحطهن*ر!هرماالنوعندمحعمهة،!أروأبةهن!لبىحدطرقها!دميث.ولأنحص،افىبهونقف

الكعفعاف،هاعثىأن!الكصمافأحاد!ثمخر!ج،ساقطوهرمعاذدندلارد!عنامهوفىععواينمحقنئحعن

.904ص،3خ

.447ص،3ج!كشماف،3هك"لفظم!ثوفطلمزمخثرى.د!وأ

.334ص84جال!اذ،محعح:ىس!طملفعلىوكظيك

.ه-49حهكليفه*ملكتماأر3هلهنمعطفصهطفىعثعه4أليييضأوىوأورلح!

.469ص،3جالكصثعافهالفظه،!لزمحثموىأروء

.37صه،-4جلهيطن،محعيح،ىس!طلافعلىوكظئه

.206صإفتزفي،أئولوالفظها!أالعضاوىوذكر.

.4!9ص،3ج!كاثعماف،شعدت،ب11أىهنأدخلىأن:قأدوأميىن!5!كاللك!!لزمحشر!أوو:

،لعضاويولن!ق،369!ه،4ج،شنعتمااأ"اىمنأثخلىأنالحنةمنأبوا!ط!كلالغظالطكلسىكر.و

.6؟.ص!أفى،أفوكالزمحعثرىأورلحهكعا

يزبأدةلممؤوعشزفى6كنينوالفقله("تعالىثة!أو،ففر،.(!أ+رحه*اطه!)ب!أادة!لزمحثرىأوولح!

.2صه،4جبكعثماف،،*ط!نحمفىلتلوالمبرت،،سكوألهت

2يمارمحزوحلىاثةوحها!هبد!ى*وبلفطيعى*الئر؟نفليرإنفلها"،شيلكلأثة8آسفاط!لطبرععىوأووء

"وأك!ا،*هن!قضبقر!نصرنيلفظئمله"كأنهالموتملكبهأنزلط+إذاوكاصفأطسصلم+ثولنا!كمفىهريض*

ر!ان،.!عونصولهيفىاشهمحلىوهو!كأها*سفاهوالفظووح!*للرفم!لثلهفضلم*وبويافىة*مريض

.!13ص84جاتفرأن،تقععلىفى!لييبمانمجمعر!اذ+وييعث

الفرأذئرأكأنم!الأحرعنوأع!له،ئةاغفرفةأوحهبهاك!لجهئرأهاهععلم*وولولفظهالبيظوىوأووده

*ملكفيفبضالحن!،و*شراهمي*الجفصة**خازنعنه*فرستط"مو!ليجاوىأسفيطبهظكمؤرععثمرفى9دضين

-.6؟8صالنأول،واسرأ!ىل!قلاأنوار،روحهالموهمق*
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عشعوةيص!سورةهنحرفكلبعد!دكأقالموفلحكبهنؤلىإذأعنهقوئتهسعلسم

غسله،ويشعههصرن،اليهويسنتغفوونعلي!،.يصلونصفوفايديسهبينيقوهونأهلاك

ىذوهويمسقرأهسلموايماك!فنعه،ويشعودطعليصه،ويصلودطحناؤته،ويتبعون

خماؤلطوضوألطمجينهحتىروحهالموتثيقبضلم،عندهقرشاأو،الموتسكوأت

زوح!طالمعرتعليعكفيضعضفواشه،علىوهوفيشرب!االجفة،شرابهنبشربةالجغة

وهن.نأ!يووهوالجنةيدخلىحتىالأنبياءحياضهنحوضإلىمجظجولا،ريانوهو

.متهوتبعامحدتوشعيطيذ،ضىكلىبعددحعععنأتعشوأعطىالعضافات)؟!هعووةفرأ

لطك!الطصسووة)2!قىأوهنبالموسلين،هومولحافظياهـأنهلةويشهـدالشاياطين،هردة

صغيلىن!عبفىعيلىيصوأنوعصموحعسنا!ت،ثوأبدئةتسسبحةوج!عشوحيبلىبكلى

ثوأبأ-فة8وأعطنا،القياهةيرموحأءهدأييقطحلمكل!الزهماسورةقرأؤهنكير،أو

صديعسقول!نبيييقلمالموهنأ8(0قيوأوسنعزوحينل،!امجافودطالعذينقالخ!ادفين

الوحمنمجدلهأصللاكاطلىحداثوهوسالطقينل!نهووا!ةوعناشىعنأ!طديثصطر!و!رئد-

.56،ص2ج،.الحع!ثمجللىالرازى:

لمبرسسك(4مرفغياكانأتويلفظ!ثماهة*و+يوآالمصرلث*منو"بركئةالأحر"*هن!!ادة!!ثرىص!وأ4؟)

.-ء.5حيه3لإ"خ8!!ظف

.ذ36ص،4جالفرآن،تفعع!فىالععانمجمحالزمخعثعوىلطفظالطوسىهحل!رلو

ادتضز!لى،لفبيلأأ!غاثمرى9لبقهلمباموفقاليدفيظىت؟ادوادعفعياطيى،8"أفى*،مرت!اأدة!اوى-.رةكؤ+

؟55،،ب.627ص

.+8،ص،،حالكشاهة،جيحعفيألهت،!عثرد!لثةأسص.حبككليوزنلهكمافىوولهدعئموممهأوو!!"

"-.،36ص،4ج!وآن،تقع!صفى!عهمافىمحميح!مم!شر!س!لفظهبرلهطوسى3لههنهلإعا

.63صهالتنرلهةأتوارالعينض!وىلخةك!غر

+ء
*يوملهماشفاطال!ظ!سىو9ديفه،؟؟هص،4جالكممثف،مكمانهب!لع!لععةحئحعاو6لههعثفوغ!ثمبرييووءلم-

.!87ص،4جالضآذ،تعس!فىاليازمحمحالفعكاعلأ

فتترل8أفبرولهععووةفىععئعةحديث41ألحقكطمحزوحلىاثةيخؤ3ئ!ف*آسفا!له!ض!رى!حل!وأو

.6فى6ص

.؟83ص،4جالكططف،+روح+(يتيلمأ،سفا!!!يشريهه!وأ2"أ

++512ص،،ج8!لفرأن-ععفىالبنححم*+د!ش+لفظأسفطكطلهطوسىضو"طلك
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لئةاأمحطاهالسجدة((حمقوأوهن.لهواسقغفرعليهصلىإلاهزهنولا.شعهيدولا

عليصهتصلىممنكانعمسيقحمأ2"قصوأوهنهنها،حرفكلبعدفىحسسنالمحتعشر

عبادى،،يالهيقالىممنالصاهةيومكمان(31الؤخرفقرأومنله،ويس!زحونالملائكة

وإدطله،مخفرجعةليلةفى!")الدخانقوأوهنمخؤنون"أنقمولااليومعليكمخوفلا

سكن"ه!الجاثيةحمسورةقوأوهنالقيأهة،يومنوؤألهكعأ!الليالىسائرفىقوأها

عشعرلهكشب(6)الأحقافةووس*أو!قوهن،الحسابعندعووتهؤ!سوووعه،طةا

أدكاأ.دئةمحلىأس!فحكسان(311،صمحمدسووةترأومنالدنيا،نىوهلةبكلىحسنات

.659صالفأوفى،وأسرارالتعؤلىأنوارالؤمحثرى،بهف!بل!هاهوالعضاوىعفدولفظه-

.؟62ص،4جالكيعثطف،،ألفا!هفىوت!خكلبنقديمالزمخعثرىأررلحه*الععحهمة*فصلعتسورة(؟""

.3ص،جهالفرآن،تفحيرفىالبيانمجمححععنات:ععفرهنهاحرفكلىبعدد!"ال!وسىمحندولفظه

.667صالنأو+فى،وأسرارالتنرءلىأنراو8الؤمخشعوى6بحنهمافهو!لببضاوىضفلفظهأما

.؟8،ص،4ج!لكعثعأف،لى**و!عفغفرونظلحةىرف!عزلاأووفى.12)

.76هصالفأو+ل،وأسرارالقنرلي:أنوارالزعئرىأورد.ماهوالببضاوى!عفدرلفط

.212ص،ج،فا!ثكلا!اينهقىيغ!حععالي*ات+أدحلواةه،زب!لزمحائرئأورد.يه!

.684!لفأولى،وأصرلر!عنروأنولركق:ال!ضاوىوأورلحه

هريرةأاصثه!دحهنأنهغرمجه!ذالعسفلأنىححزن!اوذكرله*مغفرراصهح3طفةالزمحعثرىأورده(8"

.4،424ج،الكشافهام!ىعلىالكنثماكط:أحماديثهويجأنلى6لهه،لرو*هذىتضعي!إلىوأثعاو

.688صالنأول،وأسرأو!قعؤلىأنوأرالزمخنرى:،اأوره!ههاهواليضاوىولظ

.232ص8.4جالكاثماف،مجاوته:نجى.وتاخكللهخضيمالزمخث!رىأورى(0)

.7.ص،جهالفو؟ذ،تفعع!فىالييانمحمحأيضا،لك!غوم!فتىس!طهللفظوفى

+6في3صالقأوفى،وأسراوالقترءل،أنواوالحديعث،لفظهن!لبقهفيماالزمحشرىوأفقففد!لييضاوىأها

.492ص،4ج8!كععافالفظه،!لزكنشرىأورد.(6"

ورفع8سيناقيعثرعنهومحى*حسناتععثرالدنيافئرملىكلبعد!دالأحرعن3ع!الفظالطوسىو!لبفه

.8؟ص8!لفوأدذ،جهتفعع!فىمحعالع!انهـوحات*عثرله

،699.صالتنر+لى،أنوأرانصهالعاوىعندالحدبثوحاء

")
.262ص84جالكثعاف،الزمخعنرى:عنده!خبأ!هميثووفى

89صه،جهالفو؟ن،ققععكلفىمحعلهععان:الطبرسى

.7ةهصالتعؤفى،أنواو:العيظوى
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محصدهيعأل!سجبرة!تبمايعكضكطنالفتحسورب!؟(قرأوهن،الجنةرا!نإهنيسقيه

قةأعا!طأهنبطددحسعنا.تعشعوالأحزهنأعطىالحعجوات"2(سورةقىأوهنأص(

توأن!هو،وسكوأتهالموهمتطت!اواتمحليهدئةأهونتط(3)سورةترأرنن،عصاهوهن

الدنع!ا،فىتوجو.!ع!هحع!صدكلبعدفىحسناهمتطعشولهةأأعطأهالذأ!يأهمت!أ(8!سو ."سر

،الجناننىودعيغيعسم،محذابههبنلؤهنهأندئةأمحلىحفأكانراللىرسعورة)5(هوأرهن

وبهيذهم!.ممحمسدصدقهبنبددهدخسشاتصثعولئةاأعطاه!6والن!جمسعووةقبرأوهن

هثولهع!حووالقيأهعة،يوملدقابعثهغبكلىفىالسعاعكةاق!ؤبعف.)7(سووةقوأوعنبيه،

،4جالكشعاف،"يل!ك!هفتنحمحمدهحشعهدبمنكطنفكائماالفتحسورةقرأ*منأخرىيروأيةالبزمخعثموى8أووفى(؟"

.276ص

حه،العبان-،ععحمحصدا..ب!ابحعشمحكانفبهاتمأبلفظنجيعه!لنانبةالروأب!وفيبووأبنهىع!!لاذكوه

.؟2صلأ

.7؟-؟ص،ل!و!!وأسرلر!لفتؤي!أنوارالكمثمماففىذكوهمقأكىد!الروايلالميي!ضاوحىوذكوبم

.103ص،4ج،الكمثماف.حسعناف*عشر11!سقاط!لرمحعفرىأ؟رده"3"

.؟28ص،جهالقو؟ن،تفسبيرفىالييأنمجمحينصه،.لهطوسىوذكوه

.71صهالفإولى،وأسرأ!هم!أنواوالزغمفعوى،عفدولءلماموافى.!لميعضارىعفدواللفظ

.!22ص،هيهل.رئععل!ألهواو،432!،4!،أبكصعاهط،يلفظهو!ل!عضالهفىهؤمجشكوئرر!!ي

.51؟.صب!ه،.ألييان،مجعححصمنياهمتكا*ععثرالأحرمنا*أعطىيفظىعس!طلاأوروو

طما.بغصهوألييظلإئوأفطيرسى!لؤمخ!ثرىى!رأ""

78؟8صالننزلى،وأئرار،041ص،ه!-،انبباذمجيمح،3؟3ص،4ج،أليكيشافان!

.33.8صه،،جالبهعفماق،خئقه+.ف!!ئعم*وأنضنع!وفهـا!هالزمخعئرىأروهه(!"

..؟62حمه،ء!ع-إليعالط،مجهخ:ىرع!عزل!*أورذهماوافقوالعضاوى!طبرسعىولفق

لأ.62ص.الثاو+لى،رأسلرالئفؤلهطأئرأر

أنوأ!،382ص،8جالكشع!اف،له،هوأفق!لععضاوى"،.ولفظبمكةبهدح!حو*ضه:ونهالغهلمزغشوىأررلحة(6)

.!3.ص،و!قل!

.؟7.صجه-،ذا!علاععح*41ح!حد*وهنوئهاينهالأحزمن!محطىبلفقالطوسىعندوهر

.352ص84جالكعفماف،أنضلىةذلككعانليلةكلى-قرأهذ*رإذآسفا!الزمحعئيرىأورء("

..\ول4محه،*ج!بطفيمحعحله،يعنمةولموغهالهلر*لبلةالفرصورةعلى.*ر!حههلهطنق!طوسىوذكوء

.734ص!لننؤلى،أنوارالبثو*8لفظعندبهروفف)كمالفمولالفظإلعضارىوأوو
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،الوحمن"1(سورةأ!ذودنأنضلى،ذثكابأليةكلتوأفىوإن8البطوليلةالقعو

هنبكلعيبلمالوأتعهس!24ت!وأوهنمحليه،دتةأأذدمهآثعكووأفىى،ضعفهدئةأوحم

سووة!أرمنورسود،ذبا؟هنواالذحنهنمحعبالحيديديه!صرةقوأوهن،الغافلين

شأو،+ول!حغةتبقلم(هالحشزسورةترأرهن،!أحومفىالقياهةررآكاق"8الجماولط

والوبحوالهرأءرالأوضالعععبع،!صعوأتولاالححب،ولاكرمى،ول!عرشولا

،وإن،لهوأستغفورا،لخيه!اإلاوالميلأئكةوالقموليالسعععىوالخم!و-والجب!الىوله!

الموهفونط!لكيساق(6الميمتحفططمعووة-قوأرمنثعهيذأ،كعانوليلاهطىهسههنهعتط

سعيعقغفزأاي!صهم!رعلنمجععىككأ!ةكلمقرأوهنثقياهة،2!ضفعاءوفىهفات

...3!2ص!8جلهكثعف!8خث3ازححت!!عصىههو!"88

."9+ص8.خلهيصعحتهحيكصئر!!فو

.73!ه3!!ردمم!ثنرب*ة"لهرهطص!ر!هللإف

فيوثد!عس!مجه*!خياذ!محن!دعر!شلفىآعرصثص!وبزع!ممد4"كر.!*

بحد.ص،.!جنثكفص،!شصث!ط8ث،!جبالي!ل!رد!!!ى

+223ص.8جهثعر؟!ى.ع!ىورعحثغظف!فىلىحمع!ثلهلىمصو!رس

.82صأطه.كر.!وءقضهه!كلىبرسعر!دأ!ن!عوفي!و!واث

؟مور،229ص،!جممحعب!8-،38،ص،8حمحعععمه:!-ىرض!هلوو!شىىصع!ععىف!رس!ي

.-!8ء!!عرفي

.19!!ع88جبجثغث،!3!9أ!بيصحمب!مو!ثري"8(!ولهه

.-.ميإل!*هغ.!4!.-يف!ةأل-8-.هع*"ءوومجعحدصمجثفيو!رىلهلىسىكز.-و

!."5،-+"هيغ،.!زلهكنحيمه4دنىق!-هع!نن!ع!وفىبرع!ممزيس!ردلم

*ب

فظ.ب+لهببوثئوزإث!قظ!كلفرصلهعغلأوعويولا!وليك!.ثلىسىوروهه

.،.ه.ص8-.ج.ه!؟رعحخعص!!هلعحكلئعحؤ

!يودمعئزأ!،نر!ع!عر"!ه!ر*!ث!لخكه!موذق*"لهرحعدله!ض!"مهلة!لمك!ر

*7!7!مح

الذ!آلمحهنفعي،!ف!كمع،،-27ص،مجة"هفا!شكهل8هم!فوالفقىوض!هلووال!هالزمجعئرى!!وةث!

.76(حم!8ح!رلىأنرد،267ص8جه

8لهكعئعافد!ئعركط:،وثفهثنهـات2يو+ونيضعنهال!!كنوالعيضاوكيةولهط!سىلهؤعئر"ىوبرور!ي

.763!عرأوأنوولهببظوى:،283عه،بخهلهفر23،نغسكلفىثببثطععح،823،،ج
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ضاحيكاا!اهةيوموحههكمالطعبمعور)؟!تراوهنانكلموبة،الصلاةتدرإلاالجنةبخلى

صحيفته،تنشسرحينييفضحهأندئهأأعأذهكورلمحتأ2!الشبمسإذأترأوهنمستبشعؤا،

و!قكلوبعددحسعنة،ه!ساءهنقطوةبكلىلهكتب(31انفطوتال!معماءإذاقرأ.وه!

همنفةاسقاه(8"ويلىقرأرهعن،القيامةيومسيآتهلئةاوأصلج،حسنة

.!رهورأءكضأبهيدطيهأنئةأأعاذهأنشعقتاه(السممأءإذأتوأوهن،المختومالوحيبئ

فىعوفةوكلجعة،كلبعددالأحومنطةأأعظاه(6)ال!ووجذأتز!ل!ععماءقرأوهن

فىنجعمكيلبغدددلةأأعطياهوالطيارقأ7(قوأ:!والسع!ماءوهن،حسناتعشعوالدنيا

أ.نؤلهحيوفبكسلحسعيناتعصعوفةاأمحطاه!8سبحنماقو!وهنحسنيات،عصرالسعغاء

اليلإ8محعح،56:4ص،4!-أ!ماف،ووحههآ"الفياعةبوم*ولءالفقو!لببضاوىوالطوسىالزمخئثنر!أورهمة"أ(

.8؟4صالنفؤفه،أنوأو،34صه،هج

أذو%،44؟ص،مب.ج!،العمانمحمح،87.ص،4ج،الكيمفمافي!فق،و!يديضياوىوالطومعىالزمحعفرىأووهه"2)

:.8؟6ص8!معزلى

8؟ع8الكعثم!افالفيامة*آ!مسيئلأورفةا*وأصلحهغهبصلد*وأسذ*ثةأ*كثعيوالعضاوى!لزمخشنومىحعدأولهيه!

.7801صالصرلى8وأ.ثوأ!،ء!3ص

شأئه*ا-فة"وأصلغحا!.بلئقكئنلك،،ة!وتأ!مط!غئوفةطد*الأصمنةث-.أ-!طأهالطوشى!عدوأكله

.474ص،جةالعلإ*-محنعضعهكلأور*ثه،*+وافئ!هفى

-!لعكان،عصح،578ص48ح!صثباف،أخؤنىلهنيماذة*+فىبم!ياثوالعضاوك!و!لطبىسىفؤعسرئأوولحه("أ

.8؟-.9.يف!-الطكؤ!،فيفي،4-!..ص..س!8

أنوار،82ءص؟جه،أليعانمجعح،582ص،4في!لكشععافبلغظه:.رألييظرىرلهطومعى!مخاثبرىبه!وأ(0)

.82؟ص!عرلى

،حسناتععنصرالدنيمافىبكوذصفهي!وآوكل*جمعهيومكليعدعد!ةأأفطا.*يلفظالؤبميعثعوىأور!ه(\)

دارفى*لهكونالفيظئم*فىم*عرنجه(و*كلحمعه!*ىآسنلى!دةىس!طل!رور-رأو،ء..8!ص،8-ج!عئعاف،

.4603ضجه،!ييان،حم!جم*اينم!!

.822صالتعؤسلى،أنواو.*حرم*لفظب!سغاط!ر!ئموممهعغدوردماهوالببضأوىونص

،964ص،جه!ليعان،ومجمع،588!ه،4ج،الكشماف:ونصهبلفظهوالبيظوىرالطبرسىأدمخصر!ىورور("

.823ص!ععولى،رألهولو؟

عئدولفظه،!42ص،ىل!نعلاأفولى،592ص،4جالكعفعاف)!اهغ!ثىصةدا!،رئاوال!صاوبمهلهزعث!رعنأورلمح!!!أ

.734صجء،الييان،مجهح(2!كر،"بخيد*الأحر+(*منثةا0أاعطا.فىلجهالطبرسى
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دفةأحاسعبهالغاشعية+0+!عورةأ؟إقىأومنالصعلام،عليهرمحمدوهوسىإبوأ!يملحئلئةا

!سعالرفىلهوإ!عاوسعينليه،-داو!فغالعشرليالىفىالفحو(2!وقوفنيسعصأ،حصسابا

.يرمغضبهن!هأهانادئةأأعطاهأتشنم"3(لاقىارهن8القياهةيومنووألهكا-شن!.الأيام

رأنقحر،الشعصعع!عليسهطلععتشىةبكليق!صتفكيأتميا(98لشععمىر.فؤأوهنالجاهة،

قوأ.رهناليعصز،لهرببسعوالصعو،هقوأعيفاة!ضى،حتىنئةأأغطاه(5والليبنقرأرهن

مجشعولهربهض!عي.8لهيشعفالحألطبمبحدد!ض!فيمز(القببأهةيو2نئةأجعله"6والضحنما

لق!بهنعنأ.؟حيرن!هأعطىناثسوفي"(الم!توأرهنومعاثلى،يتيمبهنلىبعدذحعسعتات

را!عاكة-أليقسيى4فيخصلتلإدثهأأعطاهتوأ-زالنىوفبن-محئه،ففؤجهحما،أص(محمائ!.

-أنزلر4.8.-7صلإفيء8ميطبقةمحمح؟51جمغه88ج8الكيصافيرو:و!وبمطوث!حمهومحيببمريى!وو!ه111

8.82صل!!ع!بز!

عمج،-وثضه،.-يلك!-ىس!طلا.ى!ىلر،56!ص،؟-ج!ثناف،*!ل-رغف!،ىلنيحملل-.ءظ!.ئلحملهيزغعثبربمبما!ههيه!

.*!!.لا.ول.ة..7ض!8،4آ!الأئودص-.الرمضرمخة*ء!حيخأ!!؟ثفبهيالاوثة.صفيئبق-يف.جنين."!---.-4!ب!في .-"....،ب*.."ت"---"

--."+-"-.8...!*+

-ه!نلكنئ..8.ول91!.!ععول،.أئولولإ،ه..!.8عه،8،جثكعنعائ!،*لأول*رثق!-وث!ض!ويو!كوي:يودء.يه!

-!"--*.89-+-صجهـ.،.!.ص-ولفي!!ص

،-4.!خمهلأ8!جله!ثهفى-!ر،!صلإة+،8جالبعكه،رنصب،ئقوال!ضبماوى.-ىعس!يلار!!ربمنةضص!د،81

.-..:!*8!بجطعوك!.-.رأشد

فيء،!فط!ق!لإ*ا+ه!!.--!--!مب.جالبهنئغائيه،.مب!نا!ر*-.-!لكيق.طبقا.بك!لاض!!!،رعش!طلايف!!برعو!رب".ز

".-7؟.!ؤأفئد-!ع!ؤةلم!ه،-ص8899ص

الرمجمثمومىفي!بى.ةدعصك!.*يق!رمنىلمجعل!؟ايف!النهـإمةبم2*فى.!ن!!ر!بماريوثطبىسعئلهزمج!ويينيرلمج!!"

،3؟-؟قي8.8ج."-.8-اليبئئماككاحنع!فاخة-خعنو-!رلالة.ف*لهص!ئ-بئ!الجمأ.-*يقإن!بحوص.-.هلدمحنعي.و!وع!

.أل.إلص-!وفى،وفبرو8.مب-.38!4حهن-ا!-حخع

البهفايبيناف،.محئنع!...ضوخهخج-إيت!فأو.!كابهن*فبهيالبينا.-ولغةالأجزلههمو!!ظ!-وله!إوبمنماالزمحثبنرممطأدردهيه!

صلإ-*ء..-.ء.2ج8عبج،لهعألئهللفن!ىع!!لعلارذكر8أفى!!مميؤ!لن.ص*22.8،؟6؟6فى،4!خ

هنيف-.أ!اههبمافا!"وفنمانن.*إلبال،.ىلجكء2دأهو!ح.*ط8!ف8الهمهاطوفى2ط*هاالزمحمنعربي!-.ا!فق-ب!رأ"*)

."...618ص،-4جالكشعاث،ثهاى:فى*2ءىآ*صعإهثرأسكطرح!كأ+.

،!2.صجءة!لليط!،حمع-"2!آ"ضهائيا!3لبتأئها!ؤعشثرعي"إلإ*.عئدولء-مياصث!فغىمحندووو

الأص"يىأثه!هبماصط"كألحاديلنظ2..!،الصلألو-.ةط*.موشحهىحط"لحا.2لهخو!-ين!.+!رووهه

.833ىعأفترلى،أنواو-نهابنه.8منهرأععفطله*ومحعبموصعفى .*
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همطي3ا!أ"ؤ،ئعاادأ.ةى!!مفادا"إله
!+ء!.!-ت"-.**:..*"ة!ص-صبرة!حف.،!

+،..--*-!غ"-م!"ح!ةفي+

"،
9!يليضن،قئننقهك!ان

..-!**.-...ءعم-"-ب..ط*...

-..!ظ،.س

،؟أء
زب؟ض*ع!قي

!

--..-.-.*..--.-بهيتب"إيخمخة.......-.-غ-.!-؟أثته"...-ل!؟عشييو".

"!وس!"..-".ةة.-!-.ب...ة.ت"+ ء...ء5--".-.+-
".!ملكا--.. --."-.-"*!"..-

رث!ل!"!افسح
ديم"س!في!ع.ص!.-تروب."!!*نجصعكاث..

مجهقل!ممنأفيفق!21*"*-.-.-....--... .-.؟ص،-ص+و.*!هر!ب!أ،!هن!-ص؟بب!باي"..مل.--كل:ةأر-.إلجمعه.أ.؟.+.--!!. ،،."حثلمطء.ي!ههبط!ه

..،!.؟.*!-*.ءثيشدثحت

-ه"-هـ.ش"..--صص*ج!-"+"

.ب"".،"".أوب3زتع!ح!مب،ى.
!!بئت-!ء"

!*م!ض!ىت

ذ!"!!ع!!!ل!لا.*5ومم!ب!ه..-!.خميز.،ه!!خفلا*.!"،."!-."--،هما(3)"-..."* ..،،"."-...-.....-؟60-.ا"!"!--..."8..:مه
صل!وهمييول-*"في"ملأيةالعقئ-ىكأت!ئ"!..

.---"س-هـ-."كل-. "-!.-..
ت!."دنه!!ط!صيم**"،.س+-".حر

--.:لهت"!ي*اك+"--:"--ءقي+..ول"!جممة".يم!*كا

!عة.ه!ايط
+ت.--"ب

مجهمنه
قعص

!

دبه!آ،-!!قلم*-*أ؟يف!!ل
-....ء!ي*.

..!.!"-.!لم!"قى

لم*ث!!ر!ست!أة
"."؟".

*-بى-.

!،،،".ه!،أع!ا.("-!يم)
-.ة:!..-كا!ت ..-ص""-..ص-"..هج-

-:!هء".."+

9
*

"ص!وبلهذبلاله
"3.:ى.-:

لخ!فه!ثي

ء+---*1!أد6).""" صا!جم!ير!:ليي،!ئ!!لجأدثهذ%!ى،!ىلج!،لمه+ثيأ!ي!بنبمافيلعلبببحئف-لك+ئف!ةدفيمعيوو،هببرأص!؟

"..صط..*-"ة!*-!.:.%"ت-صك!ءت*....صت."ت.."ت.-س.هـ!!يف!حي؟.ص*ة!لو..تلمجض

!يإ،،!!الا!حئهن!!-.فبم"!(8*)!سلهج!بى!ئي!ئن،!يج!إكلفئ!!.ج!بالمحه!-ا؟. !7."..++*.......،..!"هـتثييرأ!جبمايععمهثهـ!.خض،(7أ"

"!

!ر*"!مم*".5!!ك!ففي!هـه
!حب*رج..-.!س"!ح.""!.ص."-!-.!،.ت-..!ح
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افهي!المرهنينهنكهميعان(2ننوع.سورةقوأرهرر،حافظونلأهاناتهمم!هالذينئواهمب

أص(-بمحمدصدقطنبيىبكعلىلهكالط(2الجعنماسووةقرأوهننوح*فىعوةلحقتهم

دالآخ!رة،الدنيانىأبعسومحنهفةأرفحالمزملى)3(سووةقوأوبحنرتج!،محفقبهوكذب

بمكةأص(.ممحعميدصدقهنبعددت.ا!نسحغشموفىأأمحطاهالمدثو)"(سورةقوأوهن

هرمناكانأئهالقباهةولموحيريليأظدشهدتالقكامه!زه(سررةقيأ.وهنبه،وكذلمجأ

تجرأودنوخويرإ،حنة!اعلىحزأوهكانلإدىأ6(هلىصوة.قر!وفيالصاوو!بيوم

هقأدسقعأهيتسبأ!لونأ8"ممع-أوت.وهنالمشطربهين،هنليعىأئهذبالموسلات"كلم

خيم!العياهة2فئالحسعأبفئبحبعىلم-(9والغاؤعالمحطةقىأودقالععابمة،2روالاثعوأ!تبود

42-فىلإلا8.،.ج.البهشطفى،+!فهئم3ىذو،ك!وكهتموجممىوس!هلوىس!طدو!!عكريدوهه"8ة

.792ص!عرلى،.و!أو،359ص8!ه!ععح

8البهانعإف!رلجبجطن*.!نطوسنىه!عنوؤادحنرأ48كلى.)*ضط+!ةئ!ووبيبنزيخيفى!ثعويو!ههيه!

.79صه!ععوا!،وأفىلر،36صه،جبم،3!!د.8!ء1ص8.؟ج

للمخيهبرلىالئهعاءابخهالطكلسىرذكيعو88!؟صء"8جلهكطعطت،.تجنما-أودلكنالغ!.!محثزفي،روىيه!

.797ص،9!رع!ألهولى87!عملبعضارى."محئذرس،307صة،ه.ج!-محبح!ر +.8..

قداللىث!...في.،.+!طش-"ةث!رأإللأء-،صه،.4.ج-8لهنكئظفظ-!مي+ئف!و+ضط.لإلههول!ممهمنومجةت!ؤأ(8)

.نجرفقي..!أر!مجفيد.مب!فلو،3*-2فئ.8حهثق!محعبئالؤكلعثعوى-ضد!هحاصهاتوفزقؤفهايالآحر"

.ك..يف.-يف،د!-.يفوب9مبةملطهل.!--أ.ا!رحل"..لوليفأل!.هعجمو!ربع!زم.ذص.ق!

!فى!ك؟.رجعو..شيبفز!لف!جرو--.ءظبر+س!لاه!فو!ل!23ء8ص،؟ج!كغطععت؟.يف!وممع!ر"و!لجه".أ

ء-ك*-..--؟صكلعهفيكلنع!.:،-*+-.يخئل!ب!جمف-..!لفية-فخوعةكفىبزنه!لهة؟!،،-خةبخمتي-.!.+ف-ورآ

ك!ر.4-2بم.4!-فيء،،!ومجعيح؟ة8؟.!8.4ج8ف!مطكف.،!غهل.وث!يوئءبرثظ!سىأورورء!تجسبربمة(+-

ه+*!.-.صة8!ك!
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!ن،.ص*فيفيمن.همهأئهجمي.!سىولفظ!8!86صجد،الكقافي،8.الفقفىفشعزك!أورور

.808صله+ولأحمعيللمعلو2البفا،!يغة.فذبهر.العضاوىأما88؟8ص،فيه

ال!أذ،!غ،.!ء3ه!مح،؟جاليكبجع!اهب-8.ير**لإأسيفلىأ-،*من.طغظه.ر!لى.!ىس!لاؤالزمشخركهأووى"8)

.؟كأ.+ص!عر!8رألرلى84؟4فيفيء،

ضدأرلهأها،!59نهه،4!!شعاهمط،والقيادحة+الفبرفىثةأ!بسهكنحميأنضلهوأولهالزمحضرىأووى(9"

ه!حممعئن."وكنمي!!ةفهبر!عصأربىغعد،أما.427ص،!حالثكاهة،2!وجسالةجهسمه.يبهن*-لمفيو،لطوسى

في.22!+!امة2!ا!كط
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اق!وأأ11قرأن!هو.يومصيأمالعععورةهذهقوأهنبعددلهوكعت!،الصلاةيفعلىهادام

هندتةأأعطاهأنزلنأ)2(إنافرأومنكله،الهفعحلىقوأكآنماالأجرمنأمحطىوبلف-باممم

منالقياسةيسومك!انيكينأ3!لمقؤاوهنالقدو،ليلةووأفقوهضانضأمكمنالأحو

كأنماالأجرهدنلئةاأعدطاهالأوضأ8!ؤلؤ!تإذاقوأ.وهنوهقيلا،أذ!مشهألريةر!خ

بالمؤدلفة4باتهنبعدد،قاليأوأهالأحو،هنأعطى(.والطادياتأ"قوأوهبن،.البقرةقرأ

دئه.اعافأه17)ألهاكمقؤأوهنالقياهة،يوآهترلتها!بأدثقلىالظرمكةسروة)6(قوأرهن

بهدئةأختم(8والعصكاشيورةقراوهنبهعما،عليه.أنعمالتىباليننعحةيحأسبأنمن

"آ(

م!)

،،.)

51)
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81،

وأنواو،215ص،هج،للبيمالطومجمع،62؟ص،4ج،الكععاف8يلفظهوالييضارىرالطبرسىالزمخعثرىأورده

.838صالقعؤلى،

،4جالكعئعياف،8الفدرليلةووافق8موضعفىالفد!و*ليلة*وأحيابلفظوالععضاوىو!لطوسى.الؤمخاثرىذكوه

.834صالننؤلى،وأنودو،!؟6ص-،!ج،لهببيابةر!عيح2628ص

التعئز!لوأئوأر،6!4ص،.،جالكشأف،ألثيمفؤ.تامههمشمالوله!ةخعكل+عحبلفقراليحضاوى!ؤعثرى.ذكوه

-".52؟.ص،فيةالهافى،حم!جملهايعه،هىؤمعيلأ.+،سعرمبلعقهوررىنس!ل،أنا،836حمة

أينرذكركله*،لفر؟ذفرأ.!كمنبهاذ.هرأتأ!يغزلزلتا!!سورةقرأ"منطف!والبيض!رى!لزمخشمرىأورلح!

ندلفظهأنذكركظكمعائط،رهوىث!ظلا..-معماقلاأيىووايةعن!لىص!يثمنلة-أئهتيمجهىف..ر!ح

قرأبهعنالأحرهنأعطنىزالزلتإذا!أ*هنهوكععببنأيى!لى!هعف!!طو!لواحىىمرلحويهووألهـأين

قرأقكئمانمناقرأقاأ"م!هو!يطبرسىد!ضرلفظة،836صالتتؤلى،أئوو،631صة8-جالكياثعاف،8!لؤ؟ذ

+452ص،جه،الببمانمحعحالفر2ن*راحنرأكمنالأحرهنوأعط!الهيغوة،

،الكشعافنجهايته،فىجمعلأ*و!ه!د--*طشت!سحرحع*-ىفا!يزبوواحدبلفظ.ر!عضلىرلهطوسىلمؤمم!عبفعوى-أردهط

.782صالنثزللى،ؤإثرر،بم72ص8!جالبعان،-وعنحة62؟!ص،كج

مجعمح،863ص،8جالكشإف،"مترلضه"..هوضح!ميؤانه*فىوبكلعةواحدالغظوألييضارىا!ؤمخشركطأورده

.838صالقتؤللىوأئو!،!03ص،جبم8!نيأق

الدنيا،دأرفىعليهبهأنعمالذىبالنعيمفةأيحاسبهلم*ولفظهوأحطبنصوألييضاوىو.الطبرشىالطبرىذكوه

التنؤحلى،وأنوأو8،.0-32!مح،هجالبياذ،ومجمع،632ص،-.4جلهبهنثعأف،أية!أفطقىأكأىالأجو.ةهنى!ر

.838ص

وتواصوابالخقتؤاصوافيكسأنولرلهثةأ"ففس،ولفظة!ةد!وبن!واليببظوىالؤمخنسرى.ذكوه

5839ص8!ثمعرووالول!،.رب633ض،.!.ج،--!لكحمأهفا،لصو*

.!3!ص،.ءجالببان،مجمحالفيأمة*مب!"*الطبرسىيضبف
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عخعرلئةاأعطاه!؟)لمزةهعزةلكلىويلقرأوهن،الحقأصخابهنهن!أكو،و!لاب

لئةاأعاذهتععو"2(لماسووةترأوهن،وأصحابهأص(بمحمداستهزاهنبطديحسنأت

هنبعددالأحوهنلئةا8اعطالإيلاف)ك!قىاوهنالدنيا،فىاوفىوالمسعخالحذالمجطهن

للؤكاةكانإنلهفةاغفو(وأيصت""(أ!ذوهنبها،واعتكف،ال!كعبةحولىطاف

حسعناتعصوبومحعبأ!نة،فىنهركلىهنأذسقاهالكوثو".(قرأوهنمليديا،

(6"الكافرونأيهايأقىأوهنغكلبفىلهبأومخر،"ىآفىهوفىا4ن،ىقكلبعهمر

هنىف،دتو%لصيأطبن،هزشيعهونباعدت8ن؟!ذلاوبحنرأكأكأالأحرهنأعطى

ثعهدالأحيرعنأع!(7"د10ضولءإذأترأوهنالقياهة،ووآو!االفؤع

قس!طهلودد839صمعز!لوكد،63*ىب،8جالكصذ،،وفمهثوسىكمم!ئعرىأور!("

.539بى".ج،ن!لا!ابحأ!قىمقكميهى

،،38ص؟،جالكططل!،،!للح!طس!منث!يحأياآفىأ!ة!عقوال!ىد!عئعرىلوو!+

!طفى،محمع!الكلىث+يلحخمنالنفيياقىحهب2،أافى+عف8ىص!طلاونص888.ص!ععر!ليوأفىد

.+39ص8.ج

الكعيةه*حيولىمكا3فىو+!كيةلأفئ+منموفحفىصنات++حعرومهو!وىلهؤمميطرىس!و+

.84.ص!عزلىوو،8،6.2ج8الكص!ق

.5،3ص8"هج،ىفا!بلاعع+لحكعة:وتسعنك*ضفرو!ط!ةلأص،منملى!لىىم!طلامحندووود

و*كر.80.6ص،جه83ا!بومجخع،6.3ص8،جالكثطف،وئصه،يائظهوالطرممىمز!سعرىهث!وأ(8ة

.84؟ص!ع!ال،أنولرله++ممفرولفقلل!حهولىالميثىلبيغةلههمضاوى

محغدنهايثةأما86،صه،،ج،فا!كهل8ضتاوالنحو!رآفى!بلدفئلأضهونها!الز!يعرىأورهه(.ة

فقات+أنهار+منىس!طهلوضك،88؟ص!ععو!ليأنردلهع!غ!يغحر2يرفى!امويةفهىىو!هل

فىالبا!"قىلأوفهاتحععناتصفنرلهرعيموضغفىالأ!رمن!!ولالحنة+فىنهركل+نىموخح

.ه".،8،!8فيهنأ!لامحعحوللشرك!لهكعا"كلهنو!روق"2ى

54ج!ظف،!ثرك*فى*وولكاو!ووالأحز!ن3ه!آمعفا!وأحديصولهلىسى!!فرىووهه"91

.55؟صجه،،!لباقمحمع8686ص

و!االفزعمن+وتعافى-آسف!!لمف!نردهن*ريرمماو!إتجالأحزمن3علىآثالحضاوىدأوولحه

.842ص!سرفى،لهفهاهة"9لهود!م

،842ص8الفنز+لىأنويرمكئي،خح+2يو8ألفظةدا!زلاوالطوسىالزضثرىوضيدلحق،له!اوىأوود.يهم

.535ص8هج،الببانومجمح،9.6ص48ج8البثعأف
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مخالفسايكونأنالوضعدلإدلىجملعةهن،،إدط"؟إ:الطيببنبكوأبوويذكر

يقوأهنوإن،"والمصعاهدةالحس!يدفحنهمابهويلتحقولويلى،يقبلىلامجيثىل!لل

ممافبهيحطههابيهولهفسعوفالموضوعبة،المفاببسعلىفبهحاءدأوبىضأفبث،

فضكفىلهولهمنالعفكصفى1!اللىعلىأفىلىىعع!يلوالحسى،هحودعنأفى،المعلىنحيالف

و!افىالدئيا،يىوهلةبكلىحسعناتعشعولهكتبتجزأهما"هنالأحعقافسووة

المشعامجدة،وهقاييعىالعقلى،هنط!قمجنبعيذأيكونأنأجزالهعنكلنكلفى!الحديث

4تلإوذذىإلترصطأنكد!،عليعه،الغالبهبرالقو؟نتزاعةألىالمسعلعينوأسقيصاء

يخه.الظاص.الأمجرهؤ-ا4وألاثعقغاله

له،ولصد.الذىالجؤأءينأسبلاأ!يثضطهأكىالضلىأن!*و

8ىت!مبزكولا!وثىؤلائماو،ولاحئةتبقلمالحشرقرأ،بمووةهعنأنهنلأشيه

والشجووالجهيالىلإالظكلوالريعجوالهعيوأءوالأو!السعبحالبعمواقتولا،لححبولا

وليلتة!هطهسنهعاتوك"له،لإأسشفروا،عليه!وأألاوألملأئكةوالقمووالعمس

وحبرسلىا!ءحنة41علىحؤأؤهكان9دقهلىسووةئرأ!هنأيضارفيه-شعهعف!8كك

هعاهنه-شووة-مجلرلىفىلخىبهر8الحدهيثهذأالثعابىإشحقأبوفئىبرلفد

الؤمخشنريوضعج،ئفصسهألأسوهننبىاليوفعلىألىأحدى،الحصئنأبو!ر،خصه!

ودد،المضىالسعودوأبوالبضأوك!وتيعه.سنورة،كلىأخرفىأروذهأئهفى!ععهم-،

والصف!ة8ل!عسووصفاتالفضاللىلألماس،01:!الىذليك*فىالعلةئخننيمخيخوى)2(سلى

د!فلفع!لى:)ك!مجنعوهضصنماطءالو!جت-،...خ!لاابنخطأرف،-ذك!وملالهعدلملهسعدنئ

.ميه!ض.اعلأبل!أعبئييالمفسعوهمههنذكرهرهنالمغسر،صأ!أ*أ!أ

والثحلب!(الوأخكىهنبني!سئأفىهـ.شدالحط"هذاذتجوهئنكالبزركشىأ8-اى!و

أ!ه.خطأهكاكمخشعؤك!-لأفي*4ات..مؤحوأسعنأد،.!لذكرههنمخلافيقكع!ههمذللوآ

.!.؟7.؟ص8لهنرو"ى!ميصحفىلك!زهلطريي!لجى:؟8ة

.224ص،!ج،لنرأفى،2"!لوفىالبىهاذ:ععىالزويه!

2!مو.-لحاومفعثعو!أهت-847صا!ث،2خلرفىالصلاحاناضعةووح:.انحعطنمحعولد!ث

.891صالنواوى،تفرببثرحفىالروىوظريي،هـ\6ص،2ج8القر؟نمحلوآفىاثهلهعالة.الحعصطى:ووي

.324،؟ج،لميفر؟نعهلىآ.فىال!هالط:الؤركشى"ة
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إذألعذرهأبسعطفهـوالمفسعوينهنإسغافىهأبرؤمنإن(؟أالعراقىقالىكذلك

لممنوأهامحليه،السكولمحتطلهيجوزلاكالنوإنسفده،محنالكسعفعلىناظوهأحسالى

افحعن!.لهخطؤهالجؤمبصيغةوأوودهسغدهي!وز

فقدذلسك،هنشعىءالبالمجطمذافىيودلمأنهالحيديحظهذأوضعيعغىولا

صحيص!!،بعضهامفوقة،أحأديثالسووفضأئلىفىوودقدأنهالسميوطىأ2(ذكو

.مموضبرع.ليسىضعيفوبعضهاحسمين،وبعضها

،رالبقوة،والؤموأوإن،الفيامخعة:فضل!ا)31فىالأحاديثصحتالتى0والسعور

هعببدهابواعة-؟(خبرإلمطالبقوةأولى"هنمج!سلاتالطوالطوالسعبح،عمرانو؟لى

والنصسو،-والزفيلبعبسة،رالمللف،وأدخاذ،ويس،،فه!أو،واحدةسعورةالأئفالى

-.شئفيه.يصحلمعداهاوها،كالمعوذتإن،والإخلاص،والبهافرون

اليفامخةةر!ممئفيسنئر(خرفععى.ذكععوهدسأ..ذلكفئيأليولحديثمجن،ود!دومما

فىيئؤلىلمبسعروة-كو!خأ.أل!:كعبببنلأبىقالىإئه.(صأالئةوسالول!-،،عن:.(4"فالى

إنعهاالكنيافي!أفاغعط1:-قسالط،ة!دأوسولطياىلب--.:قكهنلهأ،رالقؤ؟فىوالامخيلىالتوواة.

وفيطكسافلاالحدشطال!وهذى(5أأخرجوقدأوتيته"الذك!ماالعطموأ.لقو1نالمثأئىالسبع

أنهالعوبىابفي(6ذكنماكذلكأأ،صحيححسعنحدش!،أفيذأ:قإلثنم،مخاليقةألفا!

حديثأحمدهصعاحدينال!(:إلاالفاتحةممووةفضلىعلىلجلحدش!الفو؟دطأمفىليس

.؟89صالؤاوى،ييؤت.حوعثفىالرأوىظعريب:السعيوطى(؟)

.صالنواوى،لقربعبشرحفىالراوىت!ويب:السييوطى(21

.العامرةالطأعةدأرط،؟1.!ه8!حالهجار!8!حيح!أحع-!.

يم.1("

،(ه-3ص،2بخالسرر،ف!ذهذصكفىالقز؟نغلومفىاثىلعصانئىالحعع!طىأزوهماالتى.الأحمادلصححو

.154ص

.3إل!حم،2ص،\؟ج،افزأنفضلأل!بامه!الرمذى:!جيحبىاحح.-

.99ص،2ج،الحطىيثعللىالوأزى:الرحم!عبدوانظر-

لاستفاهة.اط8؟صه18ج،فالكمثط:الزمخشرى(")

.2ص،؟؟جالعوه!8أفيآألاهاحوعثمد-.ىذهركلا!حيح(5)

.78ص،؟ج،ذالقو2آأحكنا:العربىابن(!)
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لهصأبىوبينبينهاديجمعأل!أرحوتضعت(1،أرقوهنمكة،فتح،ص(للةأرسولىهع

،طد؟رقلاث!ثقوأكأنماالأجوهنأعطى(2)دحأفةاهوقلىقرأوهنوأحدة،دأرفى

بسرسأمحوذقلى(3)أوقوهنللى،بأر؟هنلئة،باأشعوكهنبعددحسعنالمحتهمحشعووأعطى

)صأ.محمدعلىلئةاأنؤلهىذ!لاالكلمعبجميحقوأفكأنماالناسيوسبأعوذرقلى،الفلق

هذاوضحالذىالشعيخمذاتسمبةعيلىيقفلمأنهالسعيوطىأ"(ذكروتد

حسانبنبزجطريقهنالموضوعاتفىأوردهأ!وؤىابنإلط:قالىأنهغصالحديحث،

وقالىأبى،عنحبيعقبنؤرمحنهيمونةأبىبنءاطعو.،ناحمطحبنؤيدبنعنىعن

ورعان،بنعلىعنالوأحيدعبدبنمخعلدطريقهنأوردهثم،بزيععنفيهالآفة

فهومخلد،هنرالآفة،كعيبن!بابىغنحبيش!بنؤرعنهيمونةإيىونجعطاء..ان

معيعوتهكلاهماأو،سوقهرالآخو،وضعهأحدهما:فكانحذأ،الحديثوك!نيهبصوى

!لرأضع+الخبيخذلليثهن

عنةكعكل!(أبن-*.نفوليرليأيعة-رففكعص،بنهوونطويقالبماطلةطوفومن

لمو،هدووفغكلهذاوهبرودط،كحببنأبىمحنأعاهةأبىعنأبيهعنأسلم-بن!يد

وضعته.الؤنأدتةأظن:المباوكابنقاليكظك،غيرهؤيدعنبهمجيذفط

هالى:ثم،يحظالحكهنآالأنعاسووةفضلىفىوردهاالزوكش!أأ6"أوودوقيد

عنكيسعبين!.أسدشطهنالمذك!ررالخبرأنفتاويهفىالصلاحبنمحمووأبرذكؤ

8602ص84ج،فالكثده!رحو*ح!ومفي*رحوف*وفيهالفظهوالععطوى،والطوسىلهزمحعثعوىأووهه"؟"

+348صالتعزلى،وأنور،880ص8جهالعياذ،رمحهح

وأنوار،468ص،4ج8الكاثمياف!لحعو!ة،فضلىفىأخرحايفامكانهوذكراوالم!ضاوى،كمخعثمرى!رىلميه!

.8؟8ص!ععؤفى،

نصهانهاينطفى!هماتة!كر!ة*ياأئعرك*هن)طدد.و،ععناطالأصثم،+من!،ظهةالطوصوذكر.

.056،حهالعإن؟محمحالأخبروالعوآو!سلهوبمفبهرهع!!ياأمن+هن

ا*-!ء:+ثم

،657!حم8ج8الكشاف،*ا!هلكتطالىثهأأنزلجاالتى!كمبفىأقبهعكولفظهوالييضاوىلهزمحعئمبرىاووهه

.48هصالئثزفى،!ئوار

.089صالفواوى،تفربشرحفىالراوىظر"الععييوطى:""

*ح.227ص،226ص!ضوعة،الأحديثفىالمصنوعةاللآلىالعيو!:

.64صالمعانى،نظمفىالمبانىكنيمضعةالفرأن:محلوآفىهفعان4."

.؟99ص،؟ج-الفرأذ:عبوآفىالبرهالطالزركشى:(61
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فوو!يخمالف!،ماروىوقدصحيخا،إسفأذألهفولمو،ضعفإسنادهفى)صأالنبى

ينة.بالم!؟ياتهنهاترلىبلىوأحدة،جملةتنؤلىلمأنها

أبنبأبيثعي!حو،،:(؟أبأكملهيثالح!فىالعسقلانىححوأبنوقالى

بنأبىعن!رقهنالنعلبىأخرجهسووةسورةالقر؟دظفضاذلىفىعنهفةارضى

ساتطة،،.كبهأعفهالئةرضىكعب

هذه!هالمفيسير،)ؤفىفئ.-.هزلةأ2(:الحديحططهاوضحثعبعهابن.كقكذلك

فىوالزغشعوئ"رالؤأحدىالنعلبىيرويهالذىالحد!طهنلىة!بكقطعة-المو!وعاقي

!-..العلمافلبأتفاقهوضوعف!نه،سورةسورةالقر(دطسووفضائلى

البهشعيافبح-اص-الكشعأفزبه!:-."ذذ%نتفس!وعلىخاشعيقه..قئالمزؤوققرظلى!"

صحيحة،بهلهالبسعتونكضها،ا!لضفلبييانحديئاسووةكلخويذكو-2أنالنؤم

ووتهأنوبيالط،رواته...أ!لغلما-ءؤ!ريح،الخديثبؤضح90،-الإعزأفشنيوغعنوفضلأ

فىركةتباواتهبعضففىاخضلافه،علىيشع!ذ9هاثئياياه،فىمجملىلأئهسالطة!-،كلهأ

الأحاديثبوضحممأ.يشعهدوالمضىاللفظوسقمأصأ،الوسولىبلاغةاهنه.أو!ئالمعنى

كعظلععةوظلمة،تعرقالئهاركضوةاغ.وضللحديثإنخشنم:ين(8الوبيحقاك،بعاهة

هنأعطىالفسبيأءسورةقرأاهن1النسماء..سورةفضلىفىووىهاذكهنتفكيو8،المحلى

أهن1ؤالأذفالىسوؤةفيضلىفىروىودأ،"اه!وأئأووثهنكلعلىتصدقكمنالأحر

حسعنأتمحشمروأمحطى،النفأقكهنبوأنهوشماهدشضيعلهفآناوبراءةالأنفألىقوأ

الومحعد،سبردةف!لىفىروىهاأيضعاذلكأهنلةوهن،وهئأ!ةأهئافقكلبعدد

حيعثهنفيها!عاهةطوؤىومذا،م!يرهليشبورةأصرأئيلى؟بنىلإسووةإبوأهيم،لصسورة

وضبه.علىدليلايقرآعاالعباوةوالتوأءالمعثى.،وكة

الأسقيظمةط،؟1ص،\جللزمخشرى،9لكئعافهاسقعلى!لكشعافهثأحا!!جالعحعفلأتى:ححراقأ(2"

!".؟953سنة

الظنية.الطبة،86صالنفسع!،أصولىفىةع!فه:تيميةأبن(2ة

.م؟959.معنة،الأولى!،؟79صالغوأ!ى،!سيئرحفىالرأوىظريعيالسيوطى:يه!

.-م9511سنة،الأولىط،791صالنواوى،تفري!بشرحفى!لرأوىتطريبالسعيوطى:(")
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لأعل!سك:كعب.بنأبىحديث:والثأنىنصفينعبىوبينبينىالصلاةتسعمت

.8أ!نهالقر؟نفى.ولاالانجيلى،فىولا،التوراةفنيأئزلىهاسورة

-.*.هوالحلأقى*:أى

لمو،بعدهلأحعدبالأمجريوصىلموترفىتد،صأدئةأزسولىأنه.القيوليغلعب

رإنمننا8الأنصارهنرل!الم!احولهفهنلاد!حأظ!ب!هنالسعقيفةيومفىحدذ"هايكن

فكسانتيعلط،فىالموقفوهامبكعوأبواستخعححتىوتلاحقتثميابععتامحلواد!قهى

خايغةيكشونأنفىبكرأبى.عن.أخقيةتكشعفشراهدهغيالئهىئعنتولننله،الخلافة

!ضعوفىكعانأكى-العغموضهن!لزلبنروأله!ئا-لسرىربة.عبد"اينلأقطهأوسوبلى

الئىتكنم(!مأدكة10رمعرليثقنكلماا؟ئضاوئأ؟(:بشكلبنالئعصانفاك8الفبرةتنك

بنأثحمعانلهأل!لن-كعص،ى!اأ:هونمولهالىبكؤ،أبزلرم:!البمالهعده.8.لهالأنؤعرمنن
"-.-...--

يشعتخلف%محط(.*ا.9مجرفي.أ.أفط.--وسعؤله-قد.الغلنىأبةأ!ذ:.ا!ي..:ت!لقنأبيا،فأتي!تبشع!ة

ن!ه-الأهسبرول.--ئهمخند!ة!بأ..:..يفف8الأهر-فئ-نتينئ!ح!ولنإنظبئلىلنالد،أوفي..اا1
.ة!م

فبعنة"ثيبئ:،--افطليمتئ.---رمجز!عنشهأ!فيه.،فئأ!ضضة.حتبئ،!كنرهأنا!هشعيكاأ!بمه..ق10برهمبرلى

*-.ظضبما،يف!غشه-بمصمنسةاك!-...جاببؤ%نجعمووفر.،أ.ليصبجذبخعد.أ!أر(الئبىمجل!أف!خك.حتى

صىةعننجرن-!--.جوخه.8أنئب--صوإئهألى:.لجيط؟طفها-ط!أ-نعافي:أ!بىعبئأئي--نبرغ

أ!جنع-تؤيعدنئفىء..فيأ!قطأنكحالمهـعاحوئه،-.هضوي!ما.:لى"ثمأفي،علىصإبر

جيقخبأنشهب.--،رن!فيكل-أ.لأئيار"جعئومجلى!بهنوليد.،-اليئاميوإثطألالزبد،!لجمىالإنصادكعا

ه

ثبمقسعيببهيبم؟ن!مجوليح!فمحيهثشيئنهيبم،هعقفليقيلفايك!أصهنم-هنوليفغنذالطبيا.بم*،!ف

-الأفيلين!غعبئهـيقرلوفيايينمجععيعدهج-الأئع!أوهائفيينه:.لط"ترفىفدعادخك،-

!ا.فضرجبالهط،.فقزقععسه%يعباظئن!تطرلبهئم.،.إلأصسوانل-..د!رنكل.فيإالب!إحبربردط؟لأنو،..
-*.ء.

يئسىفنفولخ!ط---برهيولإءالب،.بيا.غلينانيطلخعنيا،ييتكظغذأإؤالب!ه..ألإ.:ففيلع!ظ.،.يخبنبج!فأ

ؤدأئنمهأطةرأإلخئيم:فيفي،!رفيلهوهلت،-.إلىظخرفي8المييإجو!ة.!بأرعولط!أجمىفي.-

دبنؤثألعث،يقنلىثموحلافيهن*المهاجويقلجينقا!وئكم،!مأنهشىء،فنيأ؟هرا!!

،أأهمهفةاوسوكبريقلمبلرلىاليبهلانم.هذأرأنأولآ-،الطرإنعإوهأهنعا،ئيبهرقالأهو

ه،د4ر!محلي.يا!ثم.أغ!ق

.258ص،8ج،د!ؤلاالععدوا4محبدالن(؟أ
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أبى:وفأة

وأياالعسعقلانىحجرابنرفضرتدحيأته،طولىبالمطهينةيسعكنأبىظلى

أظنسهوها11:بقولهذلكوآكدأهلها،هنيعدكانوأنه،بالبصرةسكن،أإنه:(1أ!ولى

.وهما،،إلا

شعاحئا،كأنبأنهوصفوهفقمد،طويلعيةكعاننتالموضهعهت!حرأنوييديو

تودنفستافيهنوىإننابلي،الدينىشمعورهلفوطراضناهرضه؟لاميتدهلىكانولكنه

لذئبه.وكفارةله،حسغةذلكآ!فهادأمهرصهايفارق!األا

أرأيعت:فعقالى،صأالنبىإلىوحلىحاءقالىأ2(:أنطالخدرىسعيدأبىعن

وإدط:قالى،تلتوإن:أبىقألى،كفالىات:قالىبها،طلظتصيبغا،التىالأصراضطىه

!لوأن،يموتحتىالوخكيفارقه!لأننفسمهعلىأبىفدمحماقالى:فوقها،فماشعوكة

فىمكنوبةصلاةمحنول!الئة،سبيلىفىحطهافىعنولا،عمرةعنولاحجعنيشعغله

.هاتحقىحوهرحدإل!إنسعانهضعهفعاجأمحة،

فعىويفقهومسم8القسر؟نأهلهليعلموأالشأمألى.مجموميه!فىلععنخننوفى

هيذا"دساهامحنهقولهمسعوىشب!مألحودطابىعلىيقحلاالاخعنييار"ك!أننجدالدين

فععمقييم،،.

سضةويقعالىههمس،91سنةتوفىإنهقنفذ)"(ابنفيقولى،وفاتهفىاختفراوقيد

هـ.36شةويقيا.لىهس،22سنةويقالىهـ،22

خلافةفىالقو؟دطمجمعقاهتالتىا!حاعكةأحدكانأ!(أنهرأينأتكعنأوأذا

أنهعندناالأفأويلىوأشطالوأتى)6(ييقولط،خلافتهفىهوتهيكونهذاقعلى،عنمان

.1968سغةببروت،صادردارط،188!مه،؟جالتهنعهب،تهاي!ب!لعسعفلاتى:و!عحابن(؟"

.327ص82ج!لكير،التاويخقحعاكر:ابن(2)

؟هـ.328سنةالأولىالطعة،2؟ص،؟جالصحاب!8تمييؤفىةياصالأ..:ىثالفسعلا-

.2هصة،2جالأوليماء،حلية:نعيمأبو-

.؟44صالنانى،الفسم،2جالكرى،الطفاهمتهسعد:بنيما

.بيروت،1971شةالأولىالطعة،87صالوفياهمتمحعاهميتنفذ:أبن(")

.؟88ص،؟ج8التهن!يبتطمببالعسفلانى:ححرابن(!)

823لأ!ط،2جالكير،الناويخعساكرةأبن16)

.62ص،!ج،!لكبرىالطفاتسعد:ابن-
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.41نعيمااوأوصحح4القو؟نمجمحأنأموةعفال!بنعثمانأنوفلكهع!30سنةهالمحف

خلافةفىلقيهأنهحبيشىبنؤوعن8ذكربخبرهـ،30سغةعفعانخلأف!ىنف.تاهأنه

يحععة.عفطلنهققلىقبلىوفاتهكاشط)2(وقيل،.ن.طثحم

الجصت،-يومأنيديئية"لإليعث:)ك!ضمرةبنعتبىيقرلىجممعة،يوموفاتهركاشت

ففالبما-هيرلإ.ء-الغباك!8-شعيبعأقهميا:فقلعتسككهـم،فىبعضفىبعضهـم-!وجأطه.ف!ذا

أيىاليؤمالمسطمينشب-منما!تقدفمائهقالط.:لا!:فلعتالبلد!أهلىهنأئتأفأ:بعضهم

النلععأءأتفاقهحكضقمنالشنؤقى؟!ائمعبئلهيتبالذى48ه!أركعب،بن

....أ!عف.دفئهعنفضلالعدهها،لمأئهيحع

+ثص.

"ة.
-.

.ب!آ"أ
..؟88!ح،؟ج-ثعهائت،ي!-لهعحعملأفئ:حجو.ه

الاثعدب.!ع!هلأ،..،لأجلهنسحأاة،هعر!فىهمد..لهفأقى:!ولى6لهكل+!--

.؟8!ر!8؟-ج8بححالةممضنىاقيطلآ!بصنثلأثق:-

.134صجء8والئلألآ،.!ا!ةجميعكل:أبنيه!

.3209ص،2ج،ص!ك!الفار!خ!ساكر:لاك+.

لحلومعح-8،+؟حميه.ث!ئنيوئ،لأنوضومحاك!هللعرو!،ةعو!وملاالأفبأ!فىفىفىتأ-لأضلوالعأوبمبما:على*،"81

.ت4!الظم
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نه،11ألباب-.

بينءأ

ص.*أولولمعةوإلخى
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القوآق.وصكعبدنأبى

طالعبأبىبنمحلىكشعفوقدالمفسعوين،بينابصدأوةفىمجعببنأبىيعد

.،رقيقسترهعنالغيعبإلىينظزكأئمياعبإس*ابنفقالىأ(4:1ألمجالىهذافىفكانتهعن

.(4كحببنوأب!مسععود،بنفىامحبدويتليره

فلقدالمكإنة-،هطع!يعاخذأ!فأعلىأبيعاهعنامحدتكنلىةىله-أوعتوفوبفولقيد

يقولق.رشينونة،بادينسابقةخبرةذإتبعاعةبعبن!هاوكأشنهالمذيئةةفىحياقأهضئ

مجغعرىفىمج!لألكلمخعالذهنعلعههمبمأالأخرئلأفلى.الد؟ظهمأ!كاث.أول!كمه"2(ء

أعنأالئبئزبكأوالنيهوقي،الإوأهيشالمستوطئينهنفىسشرريةفقأليدفررففيهـا،الحييإة

ئ!فهئظبةأخضماعيةحياةفىالبيا!!ةال!خعى0عقحاءالذيدقي.كوملي.-ذحيدملاكر(

فقفرقسنذلكينيبنع،دثنيالق!ممة،اليقبليةالحيبماةفئ!االننماشعالئطةمحدمهقأبلى

الجياة.أ!!حنيلاإلأخ!الفنولهطوهعئهأأ.!ىفئ،تجطهألمحيفمعين.!كعليهومخطتبهييف

المديئة!حياةفيى.!!لأخوالطإذولؤ.8ئىفؤ!بيلا.التألكلالى.هبائعرةحبرجحكافيرلكنة8المدنية

ظروفتطش.اكمم!ألديفيأهوفي.فىألخظبربمبالبجث.نجئانعاة-هثأببخن!نمعننثفىدطكصأث

مجتلفط.بوول!،.أتصليألمحىينة.فنىالفبىأن.ى!لوألاجظوئد*ةإلا.ذبلا.فنا-لأوغلىالقبافي

!عكفعرنالمدلنسسنةأهبمابهانط.فعد-هف،هيبهيعه.أهليه!وهعنالدبعنمجعنهرهعهم

هنضه..ها--أخيثزاكينكلألهشميهفجننبمالحرهعينينأض(*أفيسووأ.ا!م!ألمبأبزبم!".،!فىمخلى

-هجالحو.

إبفر؟بئفبى(،!!ب!بأثسيارأت.ولةالم!ديئ!ة،ييفردإلمشلمرن!ليثه!ونخه

!ئيؤلط:لعا.لى)ة(.هولهكلنثهبنهن..جغ!لابهنماقمجدونحرأنع!لأ!ئميه!ئأهل!ي؟لعكجبى

فعذىضلىمعن+ؤالإخينلىاليتععبرؤأةؤ؟نؤفيصلكئوتعض:يتأ.ثضل!فايا!خبئأبكلعانةلخث +.-.ء8

عى*عر

.2718!ي!و،الحعحيلسععىل!نثع!؟!عببنجعةالنزآفى:-محلرنمفىمجعل!مئالة(11

.ء.7-!صحععأن،2بماالدمحعو!لرحمة!عاو!غفىههل!كموالعو!!قكوأولكلى:31

.2عىالئفبع!،فى!معالةا!الرل:-أعينصىا+لضالىطما،اطد!خوثمأ

،\؟8..68،-646،6.6د!يلائاب!-:ومعي!ة2893دةو،6،وآء،لأةوأدة1848نةعمرأن:آلىسورهأئ!(")

ة.!.آتبحعة.:في.معقوه..،2-009ة!أ!لحنح:رسركة،؟؟ا.الأ:العويهوسور"،؟!7-4آ!مر!ألاوسووة

*3،041ا!؟ضعوابة:.ألىسوره(أ
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ئئمالف!هخكسئميخيقعماالئسؤواةؤمجنسدتفخئسخكموئلط!ؤكخص:أ؟أتعالىوتولهيلئاسي!

تسخكسئمؤو!ئؤفذىييقأالئزراةأئولناإئأ*يائفؤيحيينأ!وأؤشاذفيائغدبيخأتتؤئبردق

يهتابح!مجس!اسفينخمطوابضاززأ؟ختطؤالربايعودطق!أذ-واينيلفهأوم!تئساافهينالئبعودقأ!ب

شنقلةأغ(.مخلئعؤكعائوأآلفه

خ!وةلهمخودطن-أالجامليةفىالمجيهودي!ةهعنعبيهكانوللأبى"أتيحولقد

فيهعا،وودهامحلىوي!ق!ف4أسرأرهافي!عرفويف!عع!وها،ييفوأهسأالقفلكلسة،يالكعئ!

ن!فكذلكهتصعأبهة،ظوأهوعنها-تئحمواحدةنوأهيمىمجلنىتعس!والديئية.رالحيأة"2-أ

والأهدأفإل!ي!هرالحاح!ةأهو!سفتكسالطن!ي!نتلا-لننيطسمأ.نؤلستالتىالديئية(3"الكتب

كأنسواءهعيئة-أمدافإلىهتيشععابهةخظوظىلع.-ئركن"ةكؤ!ععشمظاهيو!هئهالمئانودة

عليه.الصعابقعةيرخ.ألاالأد؟نهنغوهفىأمالالسلام،فىهيذأ

عوكطفقد،لأبىعنهعاغئى".ل!لصفعس!رلاالتىالأموا.تكلتوفوقيكعذلنك

نسؤل!هنبأحوالىرأحا-طا.لنزولط،أسب!ابحطعلىط!وو،.رأرئ!أتةالرحىنؤولطهراضح

الرسعولطوألهعراءأعىأ،الوسولطعلىلىالعر1لواءلهالى.لالاضاثةهداكلىدأ،ال!عر2لعهم

وإدفطادأ.لهتيليماهنهب!عضاله

لهمببينكمساالقولأدط،هعانىللصحابهبيينكطانأصأالبرسولكاكطأنوإذا

عليسههحنام!عايشكلىالقو!لطهن2يةألسمحلىثوأنذطثبعديعقلى،)فلا،دظةأ8(

،صأ.ادوسولطا!فعلسعألىأدط3!و

اشعتبهو:السعهم!يبرطىأه.!يقولى،فيهركينووابالتفسلى،محبرفواممينأب!عىولخه

يئنرأبىعبساسى،1.ابئوهسيعو!،وأب!ن،ةعب!ألاالخلفاءمحصئوة.:العصحايةهن؟لننف!طير

ضطووهصحأ!هاالؤب!و،بنلئةاومحبدالأشوي،هوسىزأبوثابخيظ،بنوولجى4كعب

(")
.4831ر،.،3أل2:!ثعملامعو!ة

ز!!ح8ولهفر؟ن-دهمدسةلهيكعبفىرج!ئلافشعأةخليلى:!لسيدالدمحعر!31

.2.صئغضه،الموحخحليلى:لهنعيدالدمحعوريي!

.92ص،؟جؤالمععرولط:ثشبكل--.:ىي!-!عععمكهىكقوو(8ة

.؟87ص،2ج!لفو1ذ،علوآفىأ+دفانلهس!يبرطى:("أ
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(9)موضوعهفىحجيةيعت!ووهوع!ليه،ويعولىبه،يعتدفى.القفسع!ويعاههالعصجابةعن

والعلمالتعام،الفهسمهنبهاختصوأ-ولماتروله،عندوالأحوألىالقوأئقهنهوم!اعشلما

!الذىالصحابىتفسعلىأنالمسعتدركفىالحاكمرليىوقد،الصحيحوالعملىالصحييح،

المرنوع.حكملهوالتنؤيلىالوحىشعيد

هاممثىعلىكتبيطمعيا:الأولىالعويق0:طوييقتعينهنأبى.تفسصوصلناولقد

؟يساتوبحينتفسعكلهببنمحلعطأنمجن؟منيج!حلهحفظهنلهفهتهناك.هخلر-،ة!فحصه

التغسكل،سنكثؤاعنع!هنجقل!وأالذينرتلاهيذهرراتهفطهم،النافىالطرييتيأهأ،القو؟ن

عنالوأ!ىحعفوأبوفىويهاكبكل!نسفجةفعظكعببنأبىث!أها:السعيوطى"!يفرلى

وأبنحرييرابنأخ!رج"وقد!جييعح،إ-سناداذهو-،ةئعالعالية!اأعنأنعىبنالرييح

هسئده.فقوأحدسضعؤكةفىالحاكموك!ئع!كئؤأ،ا!ذحاتمأى

سفيانغنوبهيعطريقهنالت!فسكلفىأبىعنأخوىةكل!.وودترواقيوهغأك

يخسوج!وهذهأييه،عنكدبابنأبىبنا!يلىعنعقبلىبنمحميدبقأذعبدمحن

!اعبدفىقعألىالترهذ!لأن.(8الحبععتماهوتعه،+!فوهىفششد!،فني-أحمدآالإهاهخهـأ

روىكظكحفظهى،قببنعنبعضهسسمفيسهرتكلسم*صدعوق،محقيس!(اسن0!حمبن

!أبودقالىمجدينة،نو!تجموالخحدىوإسحقأحدكالنةقالطإلبحاو!ىعكنادر!ى

معئته..غ!علئ-4لخديعفمجحالخفظ،"ؤدى:.جبانأبنفال!كيظ،هئ!ذ!ليىخاغ:

يتؤئفالحوص،ش!ديدحؤ!صياافنرمهأفي!عئهجةفئ!بينأيىو!و

ضنيعهف!في،عفشساآ!يفيمبيدلمذلمظ،(صأالوسوكفئالأياهمثفىوودهاعئد

علق!ليطعلى!أغليعبرلقععد،ةخي(رقلاللألفاظ!اللفويةالذلألإقي!انيتيحأوؤ!ل

ركيائت،8تغسعكلفىبالشععرأ-لاسعقشع!اد.إلىلمححه"!(عبال!ىأين3اكف"،ةه.إغ!ةرب!فلاهذه

لغوس!يعوضواأندلىبجغهبمهاشةبشعديعونالذىالقرمؤادهئاللغوي!.النقافة

ض...ليالتفسعكلبيالثرحالقو2دط

.؟لأ6ص،2جالفر؟ن،علوآفئا+لطنالعيوفى:"!

"..؟89!ة،2*جالعيابق،،لمرحيح:الععع!طىيعم

.93محه8؟جوالمفسروذ،!ففسعكل!يى:حععنع!عدالدمحترؤيه!

+ةع!رعلابع!كهللاطءدار8ط،.484ص،2ج8!وحالىلعدفىألامحعحا-لىقىأنال!بى:(")

.22صالنفعع!،فىمناهج!لتفسص،-نىعبالىابنمنيعنألمحوينى!اوىى!صهالدمحعوركثه!هطراحح("أ
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أبى:تفصص!هنن!ذج

المكية،الععموسووةهعنىمحن)صأالنبىسأليأنه:أبىتفابعلىهنرو!ومما

ح!لىأبىإلىحع"أمذأخسنو(لفصأ؟نستالطإنمء!ؤأنغضوالتالىالقفممع!وتلقىوأنه

وتواصوأ.."عمر".الصألحاتوعملو-أبكو"أ"أييو..؟هنوا.الذيقإلادلةأغدعو

.(؟)8محلى"...بأليص!وصوأوتوأ"أ"عثمان...لحقب

قولهفى)صألئةارسعولىقالى،(2"بعكبنأبىعنالوياحىالعأليةأبىوعن

.السلاممحليه؟دمصلبمنالأولىالإقواربعدأىإئمايكئم(تغذقعفؤئئمتعالى

وحلىعؤافةفولىعنكعببنأبىسآلتقالى:!لك)دعسينهصعب-رعن

كننالا:قعالى،الصلاةفىئفسهأحدنا"حد!.!سناهرخ!مئ!ئزض!كهئم!الذفئ

أرتاتها.-ئوكعنالسعهوولبهنتفسعه،يحد-ث

+لنامقوية!4أهلىك!انواقالىئضيفرفخا(لملط!قيلايؤا:تعالىتولهيخ!.دعنه

.3؟2صألامعلأفى،الشعى!يتعهص:صلدرأحخ("ة

.24ص،؟جالعثعؤيع!نهنيالغضرة-الولض:ى!هلألمحب

.+يي

.222ص،؟خلأولكاء،تدعخأور

.82ص82ج8الح!ثعللىالرأزى:الرحق!ديه!

.82محط82جاق،الععاالموححالراوى:ن!ر!عبد"8"
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التفسيلفىاولينةعليفأئي

فىالوحيىللإشععاعمركوأحب!تلبهااوتقىهاالأشابهنللمدينة9ليح

والوفودقوائه،ءا!.أبتحفلىو؟فاقها،القرأدطبعطرتعبقأحواؤها.مخأنعت،النبوةؤهن

حوطا.منللناسر!خوحقهوهماكلحاملةرإلي!اهنهات!ؤى

بها،صرلأءاقامحيثا!لفاءعصوفىباقرأءتؤخوكعذلكلمحووهاوظلت

لدي!ضهم،إخلاصهملفضكبها!؟عموةاستبقاهمفقدفىها،إلىضهاينيؤحوالمو

فأبقاهم،الشو!طالنبوىالعلمحملةوهميقتلؤأ،أنبهميضنك!أنهمحيلمهم،ولغؤيو

حسنمنذفيرأىولغداح!دأهمث،هنةلو!طلاشعفوذفىيجدفيعياليسعقصعكلهم.مجواوه

طائفةأنفسهمهنيكيونوأأو،العاهةعنكسيأشهينظمواأنأيضاخشىف!نهالسعيياسة،

سهم،!وننىذلكنيرثعومجأليسة،هراتبالناعن!رنعهسمأوالنامن،سابرعلىممتماؤة

وهشسارمحعهيمبماوأئ!م،الإمعزشصعاد!ظم!بلهفكانالأسباهمي،هنطلكلىفامعتبقاهم

ه!رلا.4محلمبقىلذل!كويرفعصن،مجطمابطودط-هن!خم!و،ءالعبليجملوأأسهفى

الأهصار..فى.عمريعدبضهمقئق-حتىبمالمكيينه

مماف!ن.،!-.انجبهعيأب-وأعلمفم-بعاعة،المشعلعينأقىأكعببنأبىكالذولنن

دتةةأبكعالمجطوإحنماظثيةالعلبي!،هلألرهط!احإلىوق!وأذ!،إهكائلألهأدطفيسهلاشعلث

هذ8رأسى!لغاليكنؤنبطسرفسىوأنلطلابع!دكيانذلنسككلىتفسعكله،ئىوتضطعه

مجيصث3ةالفه0هنبهاش!وخصائصهعاحماتها.نجكلىالعلميةشعخصيتهأنكماالمهصرسة،

تبعالتافىإننقوكطدأ"-انلكانإفيائ!لطولذلكمحليهيم،الدوولتهتفاوظظلالاتركت

هقنبي!نكلاإنذأئهأليرقتفىنقولطا"أنفيايحقنهفيالقو؟ن،نزلىباالقىالمديئة.لأفلى

وكالط.أسعلم،بن-.ؤيدهرلاءهنأشعتهروقيد،أبعيىعنالتفس!وأخئرأئدعنداذلهأ

بهعببنومحمد،الويأ.خىههؤأنهنرفيعالعاليةأبوهغهـمكيانكذلكصوتا،أببدهم

القوظى.

وفقهه.؟واؤهوعصوحياتخماطثؤهوة:أبومحمد)آ(
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أدلمبنؤيد

أدرك،با!طخلابنمحموهولى.الفقيهالمدنىطةأعبدأبوويعقالىأساوو،أبوهو

همالك،بنوأنمع!الخعطعاب،بنمحصوبندئةأمحبدمنوصع،الصحابةهنجاعة

ومخيرهم.وعائشعة،هويرةأبىعنروى!ما،أبيهعنوررى"؟(

بئشعيبةالقعوأءةط!ضوأخذالقو؟ن،حووكطفىالووأي!عنهأ2(وردتوقده

الزهوى،،والأئمةالتعابيعين)"(منعنهوروىالتصعم!و،دسماطظمخئ!وأخذثه!ذصاح،

ومحبد،لئةاومحبدأساهة،:الثلاثةأولإدهعنهروىكذلك،أفعىبنوهالك،ىرو!ثلاو

ن!بأووىفقدالموضومحة،الأحكافىيمثهنلكفوهصدواككالطالأخلى!نويبدرالوحن،

وصلستسبغا،بالبي!عتطافتنوحسفينةأن"اجكهعنأبيهمحنطريقةهنالجرؤيأ!(

لحىبهرا-ستشهـدالعقلى،يحئمافيممأأقيعتالحطهذأعوفوقدركسعنين"ا4المفاممحئد

.القاعد!هذهضرءقىا!د!هفىالموضوعاتهعوفة

بتفععم!وعأئاوكانطوالظ!م،الفقهأفلىهن:*ثقةشعيية"6(بنييصوهمبطعنهقاك

-.،(ءىشحفظهفىن-اكأنهيذكرعييغةأبنأن!غالعقو(ن

الذلععنهعبم:فعنعيالىبالأسجاو،إلمضنعغفو!"7؟"خنأسسلم-بنؤلدسععلىولهيد

تالواتالى:غنئت!!،شنيعنئميخنؤ2هخ!يخ!ؤنالوأ:تعالىتولهوئىالصبعح،يخضرون

فعهدغ.عليفا8لملفبربرحهم

يفسعرأنهألابأسسابعهأعلبم*لا:عموبنادمحبيدمحنفلدبنحادرقالأ

لابهما،وعدالته،ثقتهفى!اعبيدعنهغمزا(8"دعيلاهئه!+وهيذأوبكعنوالقو؟نبرأيه

جلإ،-ص!8.093الفطيي..ححو!لرء:لهه!هيد""

.286عه81جثعوأء:طيعطهق!ط!بمن!ربم!:ه!فاياب!

.\؟،عه!ععص،!ؤلفيه."هضةد!ة!فةيب!

81)0

..728في،3حالأصغياء8ر!بهمنهحالكاض.الأ!!نز"!ةأيز-

.؟8؟صلمئورى،تثر!يضحئىالرلأىلخنزيبأ.(!!قمضطز!:

.397ص،396ص،2لهئهئس،جححو!غنععلاتن:ئطعييبزا!،

+8.

.232ص،3جالأصفها!،وطبفاتالأولياءحايةلطيبنم:ابو

.396ص،3ج،النهذببتهانبي:العحع!ئىححزين1(81
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القر؟ننجىالقولىعسنيتورمحونممنكانفةأمخبيدفليعلى،علمهفىطعناهذأيعد

فلابالواى،القر؟نذفعسعيرحوازيوىؤيدوكان4،والتابعينالصحابةهنبهغ!هبوأيهم

فىيوحعدولاوالتيابعين،الصخأبعةهنكثسلىك!لذهنيتحوج!لمكماهغه،يتحوج

كان+إنهيقالطحتى،المبتدعةالمذاهبهبنتهبإلىأسل!مبنؤيدنسن!منالعلعاء

طة+اعبدسكعتلماذلكهنشىءكيانرلبرالبدعى،هب!ملهطابفابوأيهالقر2نيمسر

علبىدلىليإدطوعيدالتيط،ثقتهمحلععقيدلطالئ!ى!اخكمهع!يهحكمولماييانه،عن

ه.ىأرلأ!ب.!ععمفتلا.!حرأؤفى.أخقلأفهما

لععمش!الذى؟لوأىالعبرلطبحيؤيعل!و.فعباكانزلدأأنعلىمحخزلأإفنالأهر"

أنش!ننؤإنظلدبق-ئوفعربخةنفدفلك،فىحبرج6والإسنفبا-ط،محلىليبفر-مالشعوأهد+على

أ.ف!طكعشاواسح!.العليخ،وهعومحفد8،هسسفعضه)صأالبرسولىفأخبافيللضبر،اللأزهه

هينذأفنىعنط!عل.وهسدفطهعم،العرأننؤليضنأحرإليوسصهمطالنؤولى،بأسيإبكاأسا!

فىوأفح،.يا:نأ.ورم..فقإلى.مبزليأدة،غدكا.ئماثايخئطنئي.--دل*زوبين..خدييججف-أ!أت،8أقأا.لبافبن

إفزلن!:!اوك.أدآ.(مبالىلوأ!بصا!رح!ن*الذ!فئلطسعبن!لا:ثغالمطفولهفئلىسعىء.أى

عكعمحبعسيثامعأوقالوأ.،أععووإ،أض(النبىخوجا.ذأ"كانوأالمف!افقينهن.ى!ئأفى

أنبه!رذبروانركأنالأية،.هنطنيهـتمفةنسأنؤلى"اهعكبم،أن!ك"امنأنلوددناضمغلى،إلا

قآلى:أفولقنس!طمهكلأباأئصعددفئ.ثيايحتب!بنلزيدئقألىذلبظ،هنوأفحفحؤعلك،

".نعم+

+لهادفيبسعا-همطهنئئالعز2النصصآحعبئبم!ا!ناهيهالإحتماطههذةهش.اك.ولما

الأنيانىدن،هذأ..الجاشبطررضحهباأخذلؤهحن!نرهراهعه،نيعانعهلجووئىالهإم!لوها

هيعيذأفئالشم!بؤأهددهنوهنتظوا،وأرداأضأ.الإيكوث!لينالمبسيئةهفسرلهى"مجنئيةالقو1

ورأجهبنأ.دلقعبدة.إن:ىل.أهل8أسلمبنؤدديهعنخلأنمأبىيي!أبنأخوحهعماالموهف

يطععوالمفوحع!مأفله،إكوحح!م،(صأالئبىعندوهوأهلههنضيفأضافه

.47حهلمثزولى:أسبالهيالععيوطى:"2ة

،3
.؟88الألأمحمرن:آلىصورة

.7!صانزولى،أععبالهي:+.لمعع!طى
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تعس!الىأ؟(تولعهفعىالعالييةأبىععنالوبييح"عنالسوأؤىحعفيوألمجووروى

لعبادالنصيحةرألحرأبألبياطلى،الحقمحلطرأ،،لا*:يقولى)2!يافبالهلي!الخقئفيسفوا!ؤلآ

."ص"محمدأهوفىأفة

لآ؟قنواني!ئلاأ!ل!!تاأبه!تعالىقولهفىالعالعةأبىعنى"وحابنأخوحعهوعا.

يقولىبعضهنيحدهمظإذأكانوأالعربأنقولإ:ؤأسفمغوا(ائلىئاؤفولوأؤأيخفاتفولوا

.(")كلذمحقاو!نفأعنى.صيعك،ليصاحعبه:مبم!بسأ

ئةداوسنرلىيا-:رجلقالى:العآلية.تالىأيىمحن!!)!"وحا.ل!نأخيوج*كيذلك

خعكل،لئةاأعطعابهبمهاأصإ،الئجىفيغعألقإسعوإشلى!بئسىبخبهفياؤات.كيفارأشأمجأشط

ن!ئوكفأول!ا،بنماب!نخلنئه!كث!وب.وحدها.الخطنهأحعهـم"لمحأبإذأإسوألعكا!ئوكائص

وقيد.اقيخوة-،فىخؤيعأنهكعاشهيكعرهالموإنالكنينأ،فىخؤيالهكعاصطبهفوفا

ثم!ثمائاللخضعر!ئمالمؤدغملى!وضبيندد،لىأ6(له!الطذلك،بحنأ!خاطةأعالظاكعم
ء*.ص

*أ!مبةألى-زالجخيبةةالخمعسعمي،زأبصلوأتؤجيمعأ(؟غفوؤأ-اللة!عنرانالعة.ئسنعتغعير
-"

ضليهنفوسئىسعيلىكعمأمنئكئوش!.أؤل!ئعنئ!هتويك!ودط.لمد*إذ:فإفئل!لمحععهن،لماكفاراف

شمىءكلىعلعىطق!إفىترلسه.إلى،السعمملى(سينؤاغض!لئ!ذبالايمأق-ائبهيفؤ.لنطك؟.!ص
.-.ء.فى...عى"..".-.-"وبى
+ه+-ت+-..ء--بمف!كلبئ.لهد

..سلى

ء"-+.ؤغعؤتغرليثنابخنطءخفانح-.-.اسعئائأالذيمط.!زنمؤ:تظلى"84قؤلهفئولطيمبهبرفبى

قإلى:".العأالييةأبىعنئحريو؟9(لنأخوف!كئة!ذختلفا-.و-الئ!خنن":"زالوؤغضغؤؤكناهمتب .!ه..."ت،ث

..،.،8.."ةأ.قيية8فيوئؤلتتسماوفليا.،ثنم.أالؤكعأة،صبئشينايعطوفىتجائوأ

8..682آاليفرة:سة،"أ

."....!.!!6عه،(--جالمرأن،أىئأوفىصالعانولهح:ى!بهليه!

.+. ++".،آلألههئرة:.صوة

.:..*.؟فهه-8ثزولىأسياكي:لهوطن.،!ي

.!6صالفؤولى،أنعها!ه!".له!سيوطى:

+!ثأ
--...؟؟.الأ!نععأء:.سورة

يم؟
.+.؟ء9،؟.!الأظ!ه:ءرف!-هوونع

لة(
.؟-41!أاثثط!ة.شدة-

.83صفزولى،أصبإلهيىط!سمأفى(
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تقىتحوهمتطتنالئهتنغعئهلآ!يخايهسئمخفذبالئم!ؤأفصتموأتطألى"؟(قولهوفى

عفحاتمأبىرأبنحريو)2(أبنأخوجطمرخ(لآالئاسففوؤليهنخفاغفنهؤغذأ

فيطفكان،يتقاضاهفاثاهدين،المخعوكينهنوحلىلحىالمسلمينهنلوحلىكانقالى:

أتكلتزمحمإنسك:المشعوكلهفقألطركعذأ،!كذأأنهالموتحنمابعدأرحوهوالذىبه:تكلم

الآبة.فنزلت،يموتهنادببصشكالا.يمينهحهددئةبأذأفعسم،الموتبعدهنتبعث

نصلسىكسا!هاليهودأنالعالي!ةأبىمحنأخرحور)3(ولحعاتمأبوبهأنفردوفييعأ

ئؤكواأد!الييؤ!لنسن:(8أتعالىقولهفسنؤك،المشعوققبلىوالنصارىالمغعرب،قبلى

الآية.الآيخو!زائتؤيمبالفه؟ننضنأئبرزليه!زأئمغغو!بائمشئوقيتلىؤخوفكئم

الأهلة،خيلقسيتلمطق،الرسولنياتإليوأم!ئأبنغئا:هالىأ!(محنهأخوجكذللث

الآية.الأهله!غخ!ئسن!لوتائئة:(6"ةفأفأنؤلى

فىحاءهاذثهنالقفمع!،فىكب!ة"7(قطحال!باليةألىعنرقد.وودت

إلفعة!أفكا،-:تععالىأ9(ئولهرفى:فعالىقليلأثفئأيلاي!يتشفتبرليأ!ؤلأت!ع!المط"4(قوله

*..8ى"!+8

مننةإلر!طفملا.ولبهقالماء8.مىالمنطهردنل!ععى:لهالىالصعالهرحس!ودحمبالنرأيينلعب

.الذنوب

الأتوألى.أوحجعلي!ه09سئةطتإفهوتيبن

.38:آلأالنقسدة،"،

.؟.6صالتروك،هماثه!عهـوطى:يه!

*2؟عه!رودأصي!يلهسصطى:!!

."77آلأالبفرة:!رة(أ

.42!ع8فزولىأسهكالهيالععبوطى:("

."89ة!أ!لبفرة:سووة(،

.222!حم822.ص،2جالآولب!ء،حبةلهبم:اوأ!!

ه!عي.خطأوهواثة*تا!أل+الأكلفى،44آا"ا*طط:سووة(؟)

.222ة!أالبفرة:سورة(أ
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اهولالهعطفقألتعلى،حوامهو:أحلىمنضيفىحبسعتلإهو9دهفقالىله،انتظأؤا!يفه

كلوا:وتالىيده،وضعذلمحثرأىظماعلى،حوامهو.:الضيففقألىحرأم،علىهو

اق!ي!-!تادئةأأنزلطث!نمهنهم،كانالذىذذكوأصأ،النبئإلىذهبثمطة،أباسم

.(؟)(مئكل!أأخلىتاثيأبتيئخوئوالآ.؟تئواالذين

إلىوأ.لاستنافى،ىين؟وقلاأ!عص.فيالوأىأعمالىإلمق.ؤيدأتجاهأنالظنوكير

أقوالىفيهسا.وردتالتىالإيساتفىبألماثوويقرلأنبحنيمئعهلمتفبعيره،فىالكلإدلى

مخقىالفطالجزفؤ!فلىنؤلعتيهملما:قالطعفه،حاتمأبىابنأ2(أخوجفقدأصأ،لئيى

ويذيقش!ئغاتفب!سنك!ئملمؤلمؤخلكئمتخعترمجبنإؤقزيكعئممجنغذأئامخقنكئمشط.لمدط*

بعضبهميضوبكفآرأبعدىتوحعوا!لأصإ:لئةاليسرلى.قالىتغص(ئإكتمامئ!خئ

نقعاكلئة،ارسولىليأنك8دئةأإلاإلهلاأدطنشع!دونجنئالوأ:،بألسعيركتبغضوتالب

ؤط!ئأ!فنؤقي،مس!مونومخنبعضأ،بعضغيايقضلىأنأبذأهذأيكرن!ل:النابىبعض

غئئكيئم!ثفلى.االخقؤهؤقؤئكبهؤك!ذلمجثءكقفونغ!طت.الآياهمقنضوهمن!ت

.العفعو!(وسعوله!هضيعمؤئع!ليكنن+ ء."يويهييلي

الأفوألى.أغلعبىف.ـهأ3!سئه!يد!فىولهد

+87آلأا!ث:سورة-4؟أ

.8؟صالئزولى،.أمعهـاتمنهرطى.:يهم

+
.68أثة:2اللالهطصبروة
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!يماحىاليلاايأبر

بسعنتينا،،ص!.النبىوفأةببأسلم،9لرياحىالعاليةأبومهيرأنبنرفيعهو

أنس!بنالوبيحوعنعمو،علىوعرضه،عباسوأبن،ثابتبنؤيدعنالقو؟دطأخذأ؟(

أنعيم+أبوويذكير.،!هبنأبنعلىالعاليةأبؤوقوأ-:(2"ىلأذالعاليةأبىعلئقرأأنه

ببنبرإبى.حنظلة،يعنك!سو،طالبأبئبنوعلى،الصديقبكوألىعنووىأئه

.ء..الصحابةهنوفىهم،كعب

سبنأبنفيهقالى"84وتفسع!ز8،ب!لقر(نعلم!مفىوثقأ.كينالتنمابعينمبنوهو

ةبالقنزاعأعلمالصحابةبجدإحدليس!دأود:أل!أبنوتجالىثعقة،:حياتموأير،ؤرعةرأبو

"-"الطال!.أبىهن

لمئععبى،بنالوبيغبنوالحسعنالحبخاب،بنضبلجعطفرأوأ!ان!و

ء.وغ!مجموالأعصمفى

فمىبهبصةئسعخة.فببة.أنهسنالسبيوطنىة.6(ذكبوهها!أأتجيليهنأثرف*رقد

يعن.بهععب،أله!عى"الغالن!هإبيمحن-أنعىببنالولمعق!غالواؤيخضرأبو-ووأهاالعفسعكل

لهى.أبخانجعهئهياأخنعرجكمامجثكلإ،خآثبم!ىانجنوأ.حر+لبى،ألهبنهئيهآأحوص!وهد

.*،.!ليفيوألاه!!هسنهموكه

امب!خأ،!فىبنة،كل!فيكإلغابعةأيىعيبنغاصنمعىثسبهم!!ل!لىبىوريلإشه

،و!دوانمرر11يععنع!هنوظحعأه،(صأ!أوسوليهرهالى:...--**ء*.-الصوا!

..العاليلا)8(أولصدىئقيالى.للعحععبن:علظنذكوهمتئالط

..2!ءص8.784ص،؟جلهقرأء،غيغك!قفهالأة!افطزرى:!("أ

.هيم

+2ء؟عط،؟جالأسنياء،وطبناتالأولعاءحلبةل!م:أبو

.2؟8ص82جهم!مااق،ر!أيه!

.284ص،3جهعهفيي،تهف:ىل!عع!ححرانأ(8"

.25؟ص،؟جالآصياء،ولحفات،لأولياء،حلية:نعيمأيو(."

.؟89ص،2ج!ضآ!،محلوآفى3ا!سلعامسيوطى:(11

")
.6آلأالفات:سورة

.،7صبم،؟ج!لفر؟ن،ىتأوءلى!ن3الهماحاهح!لطرى:أ"أ
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الؤفىكدببنمحمد

قةاعبدو!بأ:ويقالى،حمزةأبوعمروبنسليمبنكيع!ببنمحمدهو

النبىحيأةفىول!أنهبلغغى:يقولىققيبةصعتال!ؤهذى"؟إ:وقمالىتابعى،القوظى،

هذهأدطيبعوولكسنر؟ه،إنهيقولىأيضاقتيبةحمعإنهدأود:أبوتالىكذلكأصأ،

عهحدفىولدأنههنقتيبةعننقلىهأأدطيذكوالحسقلانىحجيوف!ابنخاطنة،الأقوألى

سبىمنكانأنهذكووافقد،أبوهعهدهفىد!لدالذىوإنماله،حقيقةلاأصأالنبى

سبيله.فخلواينبتولممجتلم،لمممنفويظة

ابنأبىعنووىكمسأ،ةو!يوهوأبىومحائشعسة،عبيد،بنفضالةعنروى

كصكل.بنوالوليدالهاد،بنوفيلجىالمندكدو،بنعنهوووىبالوأسطة،كحب

:داعيبدبنعسونوذألى،القير؟نحروف!ذالروةاييسةعغه(2وردقطةرلخى

.!هبمحلعهفيهالعجلىواهتدح،الغرظىهنالقر2نبتاويلىأعليمأحذأله!أرأيحتط

توله،إ+!ةيضضاتئ،دلايى2ينا!ربنا:تعالىقولهفىالتفسعكلفىعنهولءوممأ

اصسيبروأ)6(:قالىؤؤابطوأ!ؤض!ايووأ!أضبووا(!"تعالىفولهوفى،الصالحةأدأة("أص

فعععا"دا"و!لعرأىر!طعووأبطوأوعدصلبهئ!عم،النذ!لوعدىوصابرواكلنكم،على

!!..لقيتمونىإذا!لحرن"معك!عل"بينكعم

رفلبهالقر(ن(-71يسعتبعقالىفتهبذ!،ؤفؤالسئخغألفىأؤ(61تعالىقولهوفى

؟خو.هكانفىيحولقلاهع!

ى!ذحويحرن!باعيليهاأضمدافىالمصاموهناقوظىكصببنمحمدركا.ن

كبؤا.قدؤأعظأخرجفلقدتفسع!ه،

.422عه،42،ص،9جالتهذ"،!هيالعععفلانى:ححرالن("ا

.233ص،2ج!لغراء،طبفالهتفى!لفها!ة4فاالحزوى:!أ(21

.02؟2لأ!افرة:سروة+

العفسي.دأرط،70.ص،4جألاحياء،:!أ!لغزأ(")

.002*(عصأن:ألىسووء()

.12صه،3جالأولعاء،حاية:نعيمأبو(6)

.375الآ:.ىصرة.(6)

.2؟6ص،3ج8ءا!وألاحليةلعيم:بوولأ
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نساسحشاء:تالىأ2"عنعطأخرجأئيهتالهبى(لمفلى!ت!سن!لئا:(1أتعالىتولهنفى

فاهـدمناطةأف!نهبالألوأححاءناهوسىإلطأصأ*فقيالوأ:لئةارسولىإلىدوه!يلأهق

غطفا(.!ئ!نائاقولهإلىالآيةفىأفأنؤلى،نصدقكحتىبالألواح

!ت!خيقفعودط!قوليه!!لى؟بضاي!ئم!خعفذيمالئه!ؤأقسنموأتعألى"3(قولهوفى

كيانهوسىأن.مخ!ونا8محدديافيقالوأ:تويشما،دئةأسعولى-ركلمقالى:،عنهأ4!أخوج

اعنم!س"اقالئاتية،لهمكؤدوأن،.الموتىلو!عحيك!انمحيسىوأن،و!حلابهايضوبعصامعه

1تبهعس..به3إقمخبعونشسىءأى،صأ:*أرسولىفقدالىئصك،حقىالآيياتهن

رسعببزلى!ام،قوأفيعمقالوأ:3تصدقوفىفعلتف!لط:قالطهفبا،الضفالفاتجعلىقالوا:

بزلسلفمجغك-يصثغبرألمن!فذفئا،أصيبحهعنعتإنله:ففالى،ح!يلىفحاعهيدعو،لئةأ

قئلسه:إلىالأيةفةأ!أنؤلىت!أثبهم،يتوبخعىفاتركهعمثعنتوإنلنعذبنهم،

ء!ئعخقلولط!.

أخوجتطوا!!تاوهئمهينخزحواكالذلمحطتكرئوأ!ؤلآ:أ!)!أئعاقولهوفى

والهمفوف،بمالقيانخرحوأبدبر،إلىقلةقوييعقخوحبتلمافاك:ضه،حرفى)6(اين

الآقي.أذفأترلى

أبيب!ىبنوعلىوالعباك!ثعببةبنطلح!أهتخر:فولهأ7(أيضياعنهأخرحطوممأ

صاحيبأفيا:العباسوقالىهفقاحيه-،هعىالبيتصادبأنا.طلحة:فقالى،طالب

صاحبرأناالفاس،تبلىإلقبلةإلىصيلبتلقيد:علىنقالىغلييها،والقالبمالسعقاقي

يفبىليا!ؤالفسة:تعآلىنولهألى...الجاج(8ميقاف!!خغلقئملدهافأنؤلىالجهاد،

.(،56-،"هإلأيكثنعاء:سورة(؟ة

.6ص8لهترولىأطهيالععصطى:يع!

(؟؟؟يم -؟.9أالأ،ت:2الأنطسووة

.82ص،!ولىأسبالهيالسعصطى:(8"

.87الأاة+لظلى:سورة،

.!9ص8النزولأمعيالي!لسعبوطى:47ة

..93ص!ودأمعيألهي!حعبوطى:يه!

.؟9أاةالفولأ:صورة(8)

-!مب7-
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وحلىنق!الىتبوكإلىشعديدحوفى،ص!دئةأرسولىخرج(\"وتولهالطاليين!،ائ!قؤئم

حرأ!.أشعدحهنئمناؤ!ئلىفة:افأترلى،!2الحرفىلغفووألاطلجة:بنىهن

ىو!طلاأخوحههان!فللمفسر،ضروريةأسباهمبالنؤولىهحوفةكاشتكاوإذا

هنكثو*فهمعطىشمكدودطامحانهقدالبابهذأفىالقوظىكععبطبندع!حمعق

الأ!مييعةهينالفو؟لطم!يفننرلىهناحوالىهعوفةكياذتإذاكعظتك،ةين؟وقلاالآيالت

هنأف!عادقدال!وكطإنهغيالإةبلانقولىف!ننماز!سكلهالقو؟ننا!يبليتعمدىلمين.ممكان

وإنماذلكصنحالذىهووحدهىو!لا!بهنلموعفه،أخوحهبماالكفكلالشعئفلك

أخباؤاعفئقلوأتدوالبيهيقىإسحقوابنالنررىأ3أنشكزكنكلةنقولىأيدين!ا!ين

القر؟ن.فيهـمنؤلىهنوأحوألىأفؤليلىأسباهميفى

.89ص،لى!نزوهميسباأ:ل!عيوطىا1110

(3
.8؟؟لأ:!لنويةمعووة

+"
.159ص،؟3.ص،49ص،؟8ص!لفزولى،أسبا"!!طى:!احح
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الحعبعةالأحوفر!هيثأبىأولأ:

لنأنضى،!كصاأحوفسبعةعلىالقو؟نفؤولىهنالحكمةعنهيفاأتكلملن

همنالجوأنعبهذهوفيتفقدبهيا،والمقصوفىهنها،الموأد-فىالعلماءلآواءأمحوض

صذأفىالكلاممعأقصوولكنى،لى؟خر(2هرلفةفىالدواسة!محقهاالموضوع

الصحنماب!ة،هصعيأجفحولىيثاوفيما.لأهميتهالحد!طهذأهنألهىط!ومعلىالدعرس

المرضوع.!-الأولىالبداياتفيهئتضحضوظيقى!رر!مفىرلأنه

،(صأالرممولطحعيأةفىالقر(نىالغصقوأعهحولىسعحوقدخلاتاكةإن

بمض!.فىالخلافهعذاأطرأفأحدكعانكعببنأيعىأنأ2(،تهمتطالووأرتذكو

المصيب-بيبأدط.-.كىإلي!هلييحتكدوا)ص(الرسعيرلىألىالمخئلفعوقهوعرق!،الموأقف

هفهم.والهخطى

أنعته.لهمليوكيعدإقبكجمغما،إياهمتضرسهأذكوأن!اأ!رررىهنولعلى

ترأغ!أفى"تجإفىلرأالتقطبف9القنوتلككك!ثمبركانغ!ه،أجكول!نفسميه.،هر

بحؤفه،ذ!رأ.فقنددأعبيدقيراءةقرأهفمنأحوفت)3.شعةئليع--ت!علزفالعقو؟فئإقضط

ووأيةوفىمجوفعه،قعرأففدؤيدقرأع!قىأهرهن8مجزنجه8ترأفقد،!لأقواقيقوأهوهن

.(8"!هنعومخبة-ييدعئهفلاالحزوف!هنمىءمحلىتوأ!فمنهسععردلإبن

ثعس+دح.فنزردأئهالجدشه!اطوقلثعبيعبصعروهوألابيايرطنمابم(ذكووقد

وسل!مابناحئد"4بنرعوةأوقم،بنوؤيدالعبمان،انوجذيق!وأنعى،كعبانأبى

،خفانوعفحالة...بنمحوف،بنالوحنوعبدهشعوفى،رأبن8!بعوأبن!رد،بن

ؤهشام.جلي،.ينوهدأذ،العا!ينوعخرو،سلعةأيىفئو!عوالخيطاب،بنومجعو

لمفحكاح.عهـعة،ة!طه!ع!ل!،86-28ص،!ع!ثئثفكطالإمحاهاهم!همحعافي:!احح("أ

المط!ف.دلرط،،6-32صالقر؟ن،؟ىتأولهط!نالعانخاهح،الطوى31

.62-ء4صالغرآن،فض!للىمحعو،انأ-

ثم
.28صالفر؟ن،مثمكلىتأولخعصة،ابق

.38مح!،ىف؟رعثاآىناوفىكطلهعيانحامعالطكل!،"8ة

.21ص،؟ج!لعضر،الفرأع!تفقلهنعفمواق.الحزرى"ا-

الحيحاؤ!ة.المطد64،4ص،\جالفرأ3،علرآفىاثهلعالةالععيوطى،أنظر(8)

-8؟-
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الأذصارى،طلحةىب.أوالخدوى،سعيدوابىح!م،وأبى،بكرةىب"أو،حكيمأبن

أيؤلمجط..وأ!ط،هريرةوأبى

صهموثت،ابنسلينمأدطهنهمأسقطأنهو!غالوواةهليلاءالجزوى"؟(أبقكووقد

نجدىو!طلاإلىربالوحوع،أيوبأبىهوضعفىأيؤلمجطأمووضعمخفان،بنوعثحان

الوحمنوعبع!حندب،بنوصرةالييصأن،بنةفي.ذحرهالكينلأنصىذكود!سلمأف

سعيدؤأبى،حبلىاينوهغاذ.،العاصبنوعمرو،عفسانبنوعنمان،عوفبن

وأبئديناو،.بعينوو!ععوأ!عرب،أم.مجندوأيات(2الهطأنفى،أرربحطوأبى،أ!دى

العالية.

قالى:عنمانأدكاهسندهفىيعلىأبووأخوجتوأترهأ31علىعبيدةأبر.نصليقد

شماف،كطهاأحرفسبعةعلىأنؤلىأبقر(نإنتالىأصأ.النبىحميحرحلأأدأذكو

هعهم.د!شأرأئ!افقبمالى،فيلكفشعهبعوأيحصلوأ،لمختى*فقاهوأقابم!.لما،كافي

التىبذاتهإ-هى:أشعكطألى".8ا"ثلافةفى.أبيطويقمن.لحديحظووأيئولءتحطرقد

ع!عهأ.وراثأتةلكليالجبروود

قصةخلالىفىالخبر0هذافيرروداالصن!بة،هينوغلىهأل!بينخلافينشعولمجط:أرلأ

.اه!افتض!بفط.رتخقلف!!لها،فىتنفارلتقد

مخعديسد،بلاوييع!وكيذكيعؤ،لارفينيدبالمنسسد،ومجسدد،يذمجيبزقيدظبكيسان

أعى(.الوسر-لىفبمفنو،أروصيحعإدى،أبىه!م:رالأضعخأص

هي:-!"رانجبحلىأث

بأننيبهمفئفيكعر،لاتندالخعلاف.عو!يفر:الصلاةآثفأء00أبغواعةفىالخيلاف--أ

هنكذأفيىكاناأقيخصصرقد،المتخاصمينبينحدلمحثقدالقواءةفىخلائا

النحل.شوزةفىكيانالحئلافططهاأنعلىيئضد!فبلى..!ث!،امغةي؟..رأالقولأن،

.2؟ص،؟جالعمفعو،الئراعكئى!لغثرالحزوى،اقا"؟)

،3؟،30ص8؟جالفوأن،2ىتاولعنالعيانحاهحالطبرى،يالقوالىهولاءعنوردفالفىالووأ!افاف!أى

الثمانية.المعة83248،8.0

.4ص8؟ج!لفوأن،علوآفىأ+دعأنالعسيوطى،يه!

+82728ص!لفرأفى،تار!خثعاهبن،الصبورعبدهالدمحعووواحح(")
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الإجقبهسسامأوالخيلاذء،فسىطرنجاأبىيكولطحسينأصأالرسولىإلىألاختكامهصي-

.الوسولىإولأالأسبرفحأبىتيامثمغصه،صحابيينلونالخلافيعكونحين.أبىإلى

هاأو،ت2بهأتاههامجلىبنإءجميعاتصويبهمأوالمخعلفبنبتحس!ثفيقضى،(صأ

..أحوفسبعةمحلىالقو(ذنؤولطمنوهيكائيلىحيريلىالمعلك!أقبههو!خأ

الشعبهطانرسوسة.هعنشعيمائفسهفىوحطتدأياأفييفييدهماالقصةئنضمنوتد-ج

بعيد!،صعدرهلضو"لأقذللصأض(الومجمولطفيبجو،والعكذ!طالسع!كهنأو

عه.الشعيطانيحسئأفه*اويدمحو

أذ!جمعلىالحعديعثو!ليدن!سقالجؤبيات،بعيضنىأ!لافمنالرغيموعلى

وأ-لحكم8ا.لقر؟فئالغضتؤلب!ق.جيعيثهن.رحوه!بمهضمرذ4!!-.مج!..-منالانعكلى

ففسهةرسولىفكهن.هنرإمحله!بلاهه

-أفئ.أدبعىععبن--.!لصتروةهعذ..عيلعئوريعقه.النئالأحإلحينبططأحجيبظوتجه

،ج..81في.-،-؟-إل"2:68؟آ!*الطنربم!ضنيدوأوفإمجهاأحساقيعتقسعع!.فرحذلهييما.ب

-تفنق.-..لغبهون3كوتجينيألخدلعههنن!اأووفى.بإ.دكا-هنإ.لميبهن!فوأئى،-*؟أل-ة-،.إل8-،33،-32

خلالهءهنالمبرل!نعان!عىأوالأهبهأبط

هشعإم-أخيونىف!اكو!ب،بننا-أخبئقألي:.-،الأعلىعبدين(؟-روئنىةنجدثنى

ب!كنجن.ت.-!بقأ".مب-!ت-.."ة-نلعل.-.أفشان"ألؤبخقغطمجر!ة!ؤ،انهث.ا.-(،؟ديعفاحمعن"8مجععكبن
.ء

خؤ2صععتثععمتوأغي"،لمخأقطقرأعةالئخلىسعورة(!ئيقوأ-.رحلأ-حمعنة:ئكإق

خمع!أبعنئرب.!ض!ف"همظك،.!.أوسولطأ!لىبهيخيأ-فمنطذ-أهل".كلتك،.لمخيالفكزأع!.نعوليفا ".

هعلف-مب8!صأ.!ة.ؤسرلى":أ.ئفالاأكؤأفن!-هنهصعا!ثنهعاالغعخلى،-سوز!نى.دعزألطهلتم!(

-فمسياكأصأ4د10!سولطإلهوأنىدساخالفمعياإذأص!دلهأوشعولىألىببهحعيالأفهـبن

8فقوأأفوأ،-.للآحنر:قل.ائنم،.-أحشعنعتفقالى"-:فقوأ،أقوأة:أد!خأل-أص(أ.نئه-ومعولى

وحيعهى"أحموحتليالشسيطالأوسوسيةئفسىفىفوحيدت:أبىقالىأحسش!.:فقألى

المدإوف.دأرط،94ص،؟جا!قو؟ن،ى2تاوولعنالببانحاهحالطبو!ى،(؟أ

أليي!اذجاميحالطبرى:ثطكر4عمودمخفيئأنلى،الخطاببنعموبنم!أعبنحفصبنعمربندئةأعبيد!و(2)

.14ص،\جالفرآن،آىتأوبلىعن

بم8!بم
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مس!للا:قالىثعمصدوى،فىبيده!ودط،وحههىفىأص!طةارسوذذلك!وف

القو؟ننق!عرأأنيئماموكلئةاإنفقأل!:ربىهن؟تأتمانى:أبىياعف،الصعيطأنأخصئ

يأهوكدئةأإنفقمالى:النانيةىن-اتأثم،أشىغنخففرب:فقلتوأجدحرفعلى

ضشلفقالىالنالثة،أتانىثمإهتى،محنخعففربفقلعتحؤفين"؟(،علىالقو؟نتقوأأن

سبعةعلىن2رع!قلاتقيوأأقيأنوكدئةأإن:فقتالطالوابمةلالأفيثمهنله،وظت.ذليك"

لأمتعى،أغفوربييا،لأهتىأغعفوربيافقنتهسعألة،رفىة-اكعلرلكأجبرف،

القيامة.يرآلأهقىشمفاعةالفيالفةواخقبئمات

"ت.-."-.:-!ائعأ

حاهم!،نبه-+!(ص،الردولىهمنياطوذأهامج!عأليدةصووةمحل!(الخدييعثطودود

فهعىهبهانيهسا،يذبهوروبما،طلا!ع!أوالزمانفيايغفلىوقد(خيو،حماشب!دنوحيريلى

بعضهاذىمخفاوبئع!يأ!ا!عغ!)له!ب!وهىالأخادبعثص،-بعضفىالمواءأحجعاوأ2!عفد

شطفدأص(فالرسولط.لها،الجلىوتقدم،ةلهب!عطملالأسباهمطألمحعاررةئعوضولخهالآخر،

محنالئحسيولىيسضطعودط!لوهسولإءوالعحعوو،.والخطدآ،الغيعلاآمنهنم.،أهيييينإهةالمط

أحوف.شةعلىالقبر؟دئهفليقوأواثم.وهنلغاتعهم؟

ذوردبألطهناؤنكضفهم!ىمختلفبة،بأسعانيدابئمحنوويحتكاأحاديثمعتةودينا

هظائهأ.فى(8"ا!تيقب!إلى.برئشبكل(.46"--ؤتبمالحد!قهنها

أيندلةأعبدهعمواوأسيدثيئيا:فالى،هرؤوقبنمحيمد*ح!ثناإلطويا!(.يقولي

عنحجإدةنسب.".دع!حدئنا.:قاليالواوهمثط،عبدح!ثنأ:قألى،جا!حلاأبىبن-محمرل!

فالى:بهابب،ن11أبسيعن،لعلىأم!+بوكأالؤحنصدعنمجاهد،خزذععيعةبنا!بهم

ود!،4؟ص8؟ج.-لمفر؟ق،تياواللى-أىعن3.!لهما.-.حعحه!عيا:حطأرأطفهرأسد"حرف"علئ!الطيرمم!محفد"."

.المعارف

لل!نة.خماوجءا!بئاح!وم:6داأحخاو"

يالمايفة.ح!وهففار.:!ىأضا.يه!

الفعرأذآىن!أولىمحنالببانحامح،!موالىعلى35،39،04ص29،34،30،36،837الأحمادبثفئ"."أ

المعأوف.هلوطئ!اكر،عمدع!ودينحنب!

.46محه،؟جإلععابق،المرححا!ى،")
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أمتكتقوئأنيأهركدئةأإنفقالى:غفار،بنىبأضاةوهويلى،!ح)صأالفبىأتى

هعافاتهقالى-أورهطافاتهمغفرنهطةاأسسألىففالى:قالى:وأحد،حولهتعلىالقو؟ن

فقالى:رحع،ثمفانطلقذلسك،يطيقرن!لف!ن!م،التخفيفلهملئةاسلىوهغفوته-

وهعانافهغونتهلئةاأسأل!:تالطحونين،علىأقو؟نألخثتقوىأنيأموكدئةأإن

فاذطيق،التخفيعفلهماللهمفصعلىذلك،بطقون!لإنهمومغيفرته!-هحافاته:قألى-أو

أسألى!الى8أح!ومطثلاثةى!عنالقو1أمتعكتقوىأنياهوفيدئةأأنفقال!وحح،ثنم

لهيملئةاسعليفلك،يهقونلاإنهموهغفوق-.هعأفاتهق!لى:أووهعاف!له-هغفرتهذأ

سعبعةعلىالقر؟نأهتكتقوىأنيأهوكفة.أإنفقالى:وحح،ثمفانطلقالتيخف،

فرأ.كعأو!ذمجرفأه!نهنوأذحنأصف،

لظ:4

ى!حم!لقو؟ن.فؤول!يفيد)ص(النبىعنهبأشرخصصيغةفيالحدثوررد

وأحده.هوهكفلكجاءوهد،أحرفسبعه

سلمة،انخماد!صقالما.6-الوليكأبرحكثئا:(؟أفإلىفرؤوقني--"ذعحمحذثنا

هاكقعالى:كعب،بنأبىعنالصاشط،بنعبادةعنهألك،ينأنعىعنحيدى،عن

.أحرفشهعلىالعو؟يأنؤ!:أ،!أ41رسولى

فلابتفويره،كلهاتئئ!ىرهىعليها،أ!ديحثطهذاوود!نىألضروهىهيذه

وحهينعلىتقوأالض،2"فالأحرعدتوقدصيغقيها،!فأخلفتوإنلعفهاهفافاة

القو؟ن.هننزرلهتكورممياآكفوأو

يتكسزوأنالمطفعولىهنكانإذأأنهفعاهين)3الصبعورمحبيعدالدكنوررسزى

القرأةهعبعضأبى!طأدطيجرؤأنأىالصحمابةهنالوواةيعدطالمتمائكالمو!ط

إلىدرةل!كفعىالمختلفونيلحأثيممحصر!هوأنهسعوفى،أبر4محتلفوأنأهاوو،

كلىفىفيذهعبهرأتتعصعالقوأة.محأبىيختلفأنأهاالأمو،فىيسزشعف!ونهالنبى

.3!،34ص،؟ج،ذالفر2أىىل!رظعنالعطنحعامعح،الطوىانلى"1"

.36ص،\جالفو،ن،علرآفىأثصلعانالسمبوطى،(2)

.82728محالفوأدط،تاريغضعاهبن،الضبورعدالدمحصوو+
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نأالمشمكلةحيلىإلمطالتوحيهفىيكفىإذالإحتحالى،بسعيدأهوفذلك،النبىإلىمرة

.واحدةموةيذهعب

ينكرولكن!ه،الصحابةهنالروأةلعدفىوفقاالمو!تكوأر!وهناوالباحثط

الاحتمآك+بعيدأهواذلكليعدإنهبلىهنهم،كلهمعتكوأره

ال!قو؟ن،بأهوشعغلىصحابىكلهحالموتفهذا!صوفإهكأقنقوهعهومخن

هنهم.كلهحتكراوهأئكأرهفىهعهلسناؤلبهثيئا

ن!كلهيفا،أهؤاالخلافهفأركالظإذاالمشعكلةلحلىتكفىقدالوأحدةقألمرة-

دخلىالذىألاسلأمكتأبوهو،بالغؤ؟نيتصلىفألموضوعذلك،مخيماوعلى".هناالمشعألة

مخلىالغسلىة.غرأنجة-فىفلاخر،2خلفأ!همق!خو،نفوسهم.فيهمفأسعقحيا،القومفيه

نصه.

محعابخطأحدفهربه،قوابصوأبالأحسعاسفيهينكلالقو؟نىالنصمنأنجفهو!-

علىأضأ*-إثع!اوالوممولىأن-س!ك،(صأالرسسولىعلىنالقو2قوأوقدالبرحى،

أدظإذدطمخوابسةلإ-كليعه.،حيفظبزهالذينهنواحذأكالقأئهثمهنه،بنحلصهالمسعلعين

قوأءته..مخنمافتقراءةتمبعتخدع!حينالمرتعف..يتكرو

-الرسسولطوأن.أبىى،قلعبفىفاوقيدثعكاكتأنهنالووأياقيبعض!منتهمألعلى-

ببالطربطمآنعظ!بدبوه،علىبعمالضرب-العهالسعكعئهأعادهدرسعلمعلعه!اصلى

قرأءتهاكأشتالقىطك؟آلا!محلىاستدلإلفاعدم،هح،أحرفشعةعلىنزلىاليقو؟ن

بميامخالفةبقع!وأطلمحتطمختعلفة،.(ياتج.إ"محئدالمرتجيفئبهوأويوكدليليخلافطهوضيعا

النسصحجي!ةعلعىالجيويصهوإذ-أبىهنهايعافئهشعكنلةالأهويصبحأنإكأدبى

الفبر؟بى.

المثصاخهنيخوحههعرإذحقيقتعيط،علىتحاهلىفيهالمئطقبمقاييعمىالمرقف!تقويمإن-

الدععوةدعاهةذلهوبععالقوآن،القلوبحطفبهئنععلعقبهرىيعبقالذىالووحسى

لاتحدهانهلميناأويمسعه،وهمفيهميثووحبنسلاهتهعكالقوم.ولهفةودست!ووفا،

حط!رد..

أدطأىبألتخع!ى،لمسععتالحديثفىالمذكورةألاباحةن!جنكله"ذلكعنوفضلأ-

الأخوى،القبائللغةدنعليسهيقدو.مماأو4قبييلتة!تقوأبمأ!وأأنلهه!أكل
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ء!ةنالغوابس!ففيمأصأ،النبىهنحمعتقدالقوأءةتلكتكونأنهغاالشعوطوإنما

الشعسكفياؤعثمورحير!وسلعم،عليهللةاصلىالرسولىإلىأبىعودةتثكووحين

،صأ.النبىعنأ!خأالتىبهقوامخالفبقوأءةتقرأ؟يةبسععاعنفسهفى

قعراءةأصأالوسولىتضويبآأدساينبوهمطالعساومالشسكهذاأنرأيناساوإذأ-

الأهوكلعهإذأيضسا!نسأللغرابةوحهلاأنهنسعقوثقف!نناشغأئهم،ومخسينالمحالفبن،

نألطقيعيوميتبينفلعا4لبي!ان.ح!حيقهاالقيواءةهصلعوهعرنةفىمحصوونيىفف

محغدقعرأ+مما!لىريهنيأنفرشعهم،ت!طبجميعاقوأءتهمهصدرهوأص(الزسولى

ا!ديث.م!أع

للشرلإ؟أوالأيةمجلاء.ئص..+لبينكلئرتها..محفىالحديثووأيئفنةكاشظرلكن

الخلا!!ذع!،،ن!ف.العؤاعا!،لهللىفىالخلإففوعرل!قئإ.نجنبهـا،فى.!-أالئى

المطق+طرووفنلعودلهوهاالمعالل،لهحماهم!هنيقالنماسرححلا

!غ!جيك!انأص(الفى!فىأ-تيسىأ!أصمالدكقؤو.قولىقىأ!ف!..قألولظك

رولألجبئببم،لهحساقيفيهباالخلات.ه!ضج.كان..!بو!-"..عنيهنم-!ففقاإل!،.-3.8!لائلاقىا!

لضل!أممنهبو!نكلامعنإ..رلعواهئعوأه-كدأأبخسوأد،("أ!وظبفأ-.ظريفةهن8ل!هو

أص4إلفي!ىهبنعبخأ!قلفهم!4هنوأنجعدكلى.أنألى.ىججمبجز!و!نا-ثلطراسة

حمجبخإ--هنم.كليغئحذ-8.و!!لا*..بها.عيعهأالنئتلك-تقياس!-يلهنحةقليه!المختلفالإفيبت

ننقعأ-.ألخعالفيعفووا!ف.!!م(.ودة!همت--.فالإيأجةتب!ها..،بتكببيم.بخص.التنيعن-النكلى!غب

42أبخافيرإتمآطرثقت!ا،غليهغهياكيلأو!قتلنلفيساللا.لأهر.يح!ي!لق؟وباالتشممهى،

بسإنفىثفلبهث!!-الرخيصفبئثن-لموالفمسكلإصأ،الش!هنالسععاع.ذلكفىالمواعى

لهخصطهالدىحإبخفولرحعنالبرمعولى!مم!محكميارأئمافعملامه،لهحلاحسععثيصرأ.

ه!ذهوع!طصهكعمسأدطرجصد.هأئطصركععدجميط!ل!متئاؤعينأصأالرسوكوإقراو،قبيلته

مخقلفعنجلغات)صأالؤسولىعلئالمفبزل!الوحىكيأنإذلطكلهالأهرفعرحسجأ-لقوأع!بخت،

وهسفئ!8حيلى،بهعاوضه!كلعالأبىهوة!ك!وفأ،القو؟دطقوأع!فىالمسأ!يى.علىتيس!أ

أيضما.بهبما.ء،وضههسععودلاين

.4-!ص،فعرلعة!ل!ل!حمافمألع!،"مه!ر!ايدمحعؤو(")

.-2لأص،9ج!لبعار!ى!حععلعرجىر!ععلا!!اعسىل!العسعطلأبى،"2)

-.47همط،؟جالغوأذ،2لأحكأالحاهحالفوطيى،!ي
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هو)صأوالوسولىكلاد4،وهى،داعندهنإذنكطهاالسعبعهالأحزف

ف!لاثموهن،منهما!عصعغدهاجميغاصوبهموقدعغه،المسلمونتلقاهاالذىالمصدو

بهاع!ؤفتتشريعىكتابيوج!،،لاأنهيدعىحينفاحشماخطأيخطئتسعيعهـوحولد

محصورأقدمفىنصهي!قمبههوحىأودنؤلىنصأنهعلىعقدئ!ااع!ؤأفاديفيةطا.ئفة

القو(نى(،1؟(.الفصفىنجدكماالفبوتوعدمالاضطرأبمنالصورةهذههفلىتداوله

،بأ!الأف،ا!به!مهذأعليةيقومأنيمكنأسعاسيوحيدلاأنهوالوأقع

ذلعكهنشعىءنىالغو2النصفىوليس!والتضاوب،ألاختلافيعنىإنماالنبوتوعدم

كن!ؤأ".أخق!لانانيهلوحدوادثةأو!غعندهنك!ان،،ولو

ي!كؤدطلاهسععومحعهيا،مخيتلفهيفهوهها،هتفقهعالط،هـإنهاو!لامحبدابنيقول

وييضأده،،"2(،ينفيهخلافياوحه-همعنييخسألفوخهولا،وضدههعنىهنهاشءفى

النصهروردتركعدوعضهأبىمحنهنهاوردهاالسابيطةالأحرف.خط!طووايالمحتوكلى

سىء.ذليكفيىفلعس!عنه،أبهالوليرل!وعمصره،إلمطالنيسعبهصحعحصووكليهاعلى

.!ك"ت.ابفلاوعلهمالإضيطوأهمطهن

دعض!ةعلىكعان4ذ.!فالسعبعةالأحوهمطدصنمون.اكأضأالرسولىأنعنوفضلأ

مب!وتقد!التئالنصعوبالتكللهميئمللىحىيعلأالن!أقرأوقد،خلافهنيينا..بما

كعلقوأغ!فىالقر؟نىالنصئالىقدإفهيقالىإذنحقفبأى،وتلاوتهاليفوأنقىأ!عن

.("أالمدىبطيدةتغعورا!فكسعببنوأبنىهسععودبنلثةأ-دبيالدمن

فىوصوابحقالأخؤىإلىبالينسعبةقراءةكيلىن!ه-:يقولطأه"الجؤوىافيإن

حروفمعنحوفكسلىإضافةمعنىأذونعتقدبه،ونوهنبذطفنقطحالأمو،ذفى

أضبط.كنمانأنهحيثهنهو%نمأوغكلهعم،اليصحأ.بةهنإليهأضيفهنإلىالإخيتنلأف

+272صالمعمافى،نظمفىالمبانىكدثالحيمفة!لفرآن:علومنىهغدهن!ك--

.4،6صالأسلاهى،القفععكلهن!همبتسيهر،حولدأآ(

الححأذ،.المطعة،48،ص،؟ج!لفرأن،علومفىأ+لهعاذفسن!هم!،أك!

.4صالأسلامى،!قشعكلمفمبمحعابهفىتسيهرحولد(وأءعلىتعايفهمنالغحاو،الحليمعبد!دمحعوواله!

.71صالأسلاهى،الففشرط!ذه8تععيهرحولد(")

.52ص،أجالععثر،!لقراع!تفىالنشر،ا!ؤوىأبن(0)
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يكوهودقكانواوقدذلك(،يخو!ل،إليهوهيلأله،وهلاؤهةبه،وإتجواءقواءةر!ولى،

بوحسهي!قوأفلالط"؟(بلىؤيد،وقواءة،أبىوقرأعةلم،سالرقوأءةلئة،اعبدقواعةيقالىألط

كذا.بوحهيقواوفلانكذا،

الألسعن،وتدربت،السبعةالأحرفأنؤلعتإحلسههنطك!لاالعانوؤألىرلما

ح!ويلىبهعاوض،الذىفلكهووأحيد)2(حرفع!لىأبخقو؟دطاستفوالكلععأبة،وتيسوت

13)تأو،،وقد،غليههصاحفهمحفمسانكشبوقدالإخضة،العوضةفى،ص!الرسول

عليهعاع!ؤمىقل.ا.ةتعسلابالآحرفالقوأ!وتركتوالهدأية،الوضعطىفعلهفيعاأنالآهة

القراءةإلىلأحعدأليومسبيلىأل!سف(ثيارهعا،ط!أوهعرفتها،-الآهةهندرستحتى

"إنقيكبقوأءتهـا،)صأقأرسولى"أهرهسمقرأءةتوكلهمحياؤك!ييفقيلف!ذأبهـما،

ورخيعمةيم!.إباحةأهركانوإنما،وفوضإمجألمجط،أهويكنلمنجيلكالاهمأهوه

المسلمبن،بعضبذاكعرةعالفياالأخعرىالأحرفتلئظهنشىءبئولفن

ذاكهنكطنق!ئهك!عب،بنأببىهجحففيهنها،الصحابةهضاحفبعضضمتهأو

.ه!صهأد!حمهاكليمجوقأنالسعببقأمحنمانأهؤووبمائسطخ،الذى

وؤيية-لهأقإذعنهسان،-مجغيعهعنحؤمأبنهرقفإلى.نشعوأنعلينأوينبغى

جملسةهنأحصهمطستة!سسقطأنبوسعه("يكتمالمعميا.نأنفعنسدهمخوه،خاصة

الضجابعه10هعنحضوههيعنجمخأنة.فغلهداوكل،أالعو؟نبهاالمنزلىالسعببهالأجوف

فععوقرلاالمسعبمئن،دصععاح!كسعاثوهصدحه.هصاضةفسحخعنىمحئهمللهأوضى

كمابحاضننعةالسعبعةالأحوف-،هـأما:يقولى-ثم.فقطالجععاعةبحضوةئسعخيتأنهاإل!

وهن4المخيو!طألىالمشعبوقميعنالم!ععهررةالقعواءأت0فىعثبونةالايأهة،3يوألىكاشق

ئعألىلئةاتكفلىالنذىالمضؤلىالذكعوهنلأنه!المحلععئهلمحننفط8الطمعاليألىالجنوهمبط

وأهم!.فيهوهممماذلبنسوكطهافهو،صمالطأجوقي!هوأها،بحفظه

.؟م945سفةالحلبى،مطعة،336ص،\جالحديواذ،8الجماح(1)

.ء

.45صللعليلف،التفسكلفىالفكبربةألانجاهاهمتمحعاسفىالموضوعهمعانفصبلأواحح

+ص
.7(،75عه!عطم،الفرأنصثلى8لئكلاين

ه؟.66-؟62ص،4ج،آالأحكاأصول!فى2الأخكا،2زحفيا.ن!("أ
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الع!حمابةهصاجفط:دئما4

يضفىألطالأهصارذىالمصحفونصرالقر؟ن،جمعهنمحعحانمخرضىكيألط

،ص!الوسولىعنا!دشصحوالتى،النصيتحملهاالتىالقواءاتعلىالطعوعيةضفة

علسىألمحأفظةإلىبالاضافمةهذأالكفو،ن!هنوغاعندهكعانالقو(نفى.القعالىىلأد

ليععىهافيعيطيتداخعللاحيئعىوترثيقةالأبخكل!،.العوضةفىك!دأ*استقرالأصلىالئص

عليىذ!اهراوسين،يف.امنععئابةاشهـتولفدفبه،أصلأكانهامنهبننفصأوهئه،

الأسسيادوروايسالمحف،اقو(نمبننسخها.أبعادت!فد!عتسأفيماخلافتهفىالميصحفنسخ

فعىك!عبسه.قعدالصحعابةبدفىكساندأثمأوتضوها،أ.لنىالشعوألطا!يفئثوفرلمالتى

رتفسكلأ.لمحعائأهصحيفه

هصدفحواوإلى!صف؟خوىن؟وتنصهنابثيكنلمأنهألىننبهألطونرد

فهنالعنحانى،للعصحفبةالصحا.هصياشطأختلافطعنيووكطهاوأماعنضاق،

،(؟العممانييهصافصاحفقبيليوهزاءتعطمحئاقيفىفأسقعرراالنسعخ!،ييليائهملمأئةإ-سبابه

ادوسرلطأقوأهعم+أ؟هيأادت!ىادقوأ!8بوحرأصحانلأثعمعدثإلىأخنلافهايرجحووبما

أنف!عهم،المصاخطفذهأصحابحطإلمط!خعجلاثألعث.سبعبوالتعنليهعا،مف!3رأصأ

لاياذ"ك!سإنوها.الئص،ييينيموتجوألم.أن!محييثهصاضهمإليهمكبعق!ئىينعلقوأئمأ-

علعهيم.لأهر!لأحيتلا!

حعبئشهـادةكآقمحفصأدطصايعغعلعبىإلأهمة-إجمساجن!فالأهركانر!ب!

بالمعصاجف.م!عسصفدكعان.ععاضوعياومخفعأ،إهماطللئاسحطل.النذىلمضحف

ىححإئميأعلياغفقالتيىالمكنربة!ورتيهعل!أبقر(نئشبرنضلىأنجقا.رلار."

فنهشىءيضعأدطخيينةألقو؟دطجمعتكنمانوإدطبكوأبألأبئذلالظرحده،محعحإ-دطألي

ركعأن،الخلافةفىارفىمحهمفوطاكانبعده،!ه.عمود!عر،8محهدهىالمصحفأف!إل!

الفسعاد،خععيفحفىالمخقلفعةقواءتهسمهنيجفظودتماميأقىاءةمحلىبح!ووكين(2الفاسكا

عليها.نحنالقىالغوأ-ءةعلىعفمألفهنجمعهبم

..42صوثلهحات،الموأطلهتحولح!،ال!مجاكهمجد(؟ة

.239ص،\جالفرأن،علومنىنالوول!لؤركصنى،)ك!
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العنمسأنىالمصح!فعلىبعأهةوالمسسلمين،بخاصةالصحابةإجماعأنغو

عثصالطحوقولئن،القديمةالمصاحفأموفىالتفك!رمحنالآذهانيصرفأنيصععقطعلم

إلىتنسبقوأءأتن!ههق!قلتهاتعىظنعتالمسعلمينذاكوةن!فه!صحفه،عدأهاكلى

،ه!يفغوابةلا.أمووذلكيقرأون!+كأنواهالحىال!عاهةبعضظلىولربما،الصحابةبعض

علقهاويمحىذنجأة،عليعهكاشكاععأألسسضتهمتتخلىأدطإهكانهمفىليسىإذ

ظلىأيضاولوبما،جميعهخبر.بلوغهمبمحودالخمانىالمصحفيخافطممابو!وسهم

ألمحلن.لحونالسوفىأ!اصةالقوأطتبهذهالتعسمك

إلىطس!نتومحنمان،صانيحوغمشعفاها.تنقلىظلعقالقواعاتبعضلنة4وهكذأ

اكيعنهرلإءغطهم!ك!حلاضابطهىالفوديةالمسئوليةوكاذت،الصحابةهنالمشعهووين

فى!ذلكإلىإثعارةمخدووبما،(ص)الرسولىهن.لهاحمأعهم!كبون!رأءأتيقوأون

.علييك!خفعععتلأنىنهـيدتكمإنمالئةامحن!فمنطل؟رقأ،،أها(؟أعليهللنعائرقمحثمالطقولى

شعفتم".حوذ"أىئاتوأوأ.علىالاختلافط

فاتبلواألقباههبم،.وأثارتالقو؟ن،بعلومالمشعت!غلينأهتعابم0القوأءأت-لفقعتولقد

ط!وأربيان،ا!فصوذىالبهنبررضعأ!وكليةإلمعصاحفتلسلظفىالبحثمحلى

هن!اأ2(:النديمابنذكووقد،ا!يفالحلأف

الكسععائىعسعنالبصوةوأهل،الكوفةواهلى،المدينةأهلىهصاحيفاخنلاف-كتاب1

هص.981المتوفى

هص.22!المتوفىلخالفالمصاحفاختلاف2-كناب

هـ.702المقرفى2الفوأالمصاح!ف،فىرالشعاموالبضرةاليكوفة.أهلف!خا3-كفاب

هـ.631المتوفىالسعجعستانىفىاودأبىلابنالمصاخ!أختلاف-كضاب4

.سه.2310المتوفىللمدائنىالقرأطتوجمعالمصاحعفاختلأف5-كتاب

هـ.1لآ8المتوفىأليحصبىوه.احملإبنوالعرالقؤامج!حلاوالشعأمهصأحفأختلاف6-كتاب

آهـ.53.المتؤفىالمصاحفأختلاففىالأصفهأن!!الو!نعيبدبنعمد7-كناب

،390صالمصاخط،كقا!يدأود،أبىابن("أ

.06صأفهـزست،الفديم،ابنأآ(
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كتبإلىبحثطأدأهالمصأحفلكلعابحفرىأ!((رثركنب!االتىالمقدهةوفى

وهى:الموضوعهذأتفاولتأخوى

هس.248توفىحاتملأبىالمصاحفأختلافكتاب-1

هـ.253توفىالأصبهانىعيسىبنلمحمدوا!جاءالمصاحفكتالمجة-2

هص.327توفىالأنبماوىلابنالمصاحفكتالمجط-3

هـ.360سنةتوفىالأصفهانىاشتهلإببنالمصماضطكتالمجط-4

*.للوواقالمصاحفغويحبكتاهمب-5

لابسنالمصياخفكتسأبإلاالكقبهذههنإلينايصلىلمأنهحفرىيذكوثيم

السمحسعتانى.طودأبى

مصحفشيهعاوذكر8العصحمابةهصاض!عينفىأرفى"2!أبىأبقتحدثرتد

ودصحفكعب،بنأبىونصحف،طافيألهسبنصومصحفالخطألمجط،بنعبر

الؤبلى،بن!أعبدف!هومحباس،بنلئةاعالبدوهصحفهسعرد،بنأدعبل!

مأوهصح!ف،حفصةوهصحنفمحأئشعة،وهصحفعموو،بنئةأعبدوهصخف

شلمه.

خيافطلما83صأحبهةإلىالمصاحفه!ذههينهصحعفكلىنسعبوقيد

.النقصانأوالزيادةأوالخطهنهصحفخأ

فيسىالقو2نجحهنأولىكطنأ8(بكيوأبأأنعلىالمصافىوأجعترقيد

،(،اللوحتينبينجميعهنأولىهطربكو،أبيادا،ىحم:علىأ!(ييقول!،ضصحيف

منالصحابةأيدىاينك!انطعلىالمصحفلفظأطلافيالتجوؤبأبهنن!لطولذللث

النيعصبشعسأنكالطعمأ!طلاالمكثوبالنصاصطهفىالأهوإذالمكعوب،القر؟ن

.؟.صالمصأحف،محعأهميض!عةحفرى،آوفى"؟أ

.87هـ-.صأ!احف،محطلهي،!!د101ةكم ر8لس،بر

.50ص،المصاحفد،محعألهيدأ101!هي كطوبن

.!صالععابى،ادححطود،!أ!ن(.")

.23صالمعانى،نظمفىالمبانىمحعاكطمفعةلهفر،ن،محلوآفىمفعقافى-

.329ص،\جالفو؟ن،علومفى!برهانالزركعثعى،(.ة
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ضعظالصحمالمج!ةبعضانوكصاالحف!ظ،وسهرلةالبهعابة،صعوبةفاوبئهحالمحفوظ

الوسسرلىضلاؤهةهنلهتيمععوماحسععبكلهظ،أحزاءحفظوبعضهمكله،القر؟ن

لدي!ترفروبعضهمكله،.طد؟ؤقبلهكلعوبنصلديهتوفرقدبعضهمن!فكذلكأصأ،

أصأ.الوسولىعنيكضبهأقظروفلهحمدتها

ه!أفئ.حاءفشهفيكعذلك،سووةصوةوأوبخهاقى!القز2نسيووومحدفى

ليععىشعووة؟عشصرة.وأثغتسىهاليسة-علىإلاابن.هسععودهصحفيشعتعلىلموالحنطئى،

رحيعرقمدالبه!لى،،..ينكغمبلمأنهالزركشعى).؟(فيكبروقدالوقيه،لشعيهةالمعبرذتاذفيهعا

ر!لضنرت"ألا!قفئل!ف!دعأءركان4سؤةعصرة"وسعنقبحائة-أ!فصخفب..وفب!4،امه!ي!لإ

الحئننةةبعك..!فىعياءوهؤلموافيقت!م،.بحهلمحاليلىو-لاكع!لسورتين.؟خبزهفى

ىن!نف.الشتور0.-.لنزلينبأفييجوضلم(ة-الئكبمابخن3.أالعبهيرسنبحدألىوبألوحوغ

!عثأ!..اذأو-طيالبأد(،أبىبنوعلىكعبيمأ،بنسل-أوعسعود،بن4اضعبنههصخف

ال!وأع!همشههنكخكلوفىالأهام،المصحفمحينسرزهافودععب.فىمخيعلفالمصاخفهذه

الصورة.!أنيميدالعفضالطالمصحفمجلى!ليلاءأفيعق!قلأضخابخهنما.،تفسعبطالقى

أ!نخفهعجفيعثمانيابميوغأفيفبليكأذت!الخهأإلميضاخعةطههكاس!النى

الاهام.

.هيبجبردابفي0أق!أ(!"ىئ.اعخبائدظم.،-يفالمبأ.ئىكنيابهقدههصاجهأ!اووفد

هبذااسسه،الصخاعاليهأجميحهاإلىعافىعفحان،فصحف!فضهعنأشبىمماالرغمعبى

عينه،!ئقبنهأسكلىعلىدأعبدفرأجة.باليموأترغطئاضجأفه،حيانفسقولى.عنفضلأ

جمعفيها.تمالنىالمبراحليكلىفى-شيعارفيفقدكعب.بنألهسلإأها-السرأد،وأفقمما

أذلرلا-ذ4،وفبرله-أسق!سعائهلإقىقدعثمالطصنج!بأنأبخفرلىلخكنلظك،.ن؟وقلا

الذيسقالخفواين.يقحأنلوحع!الصحابةعاهةعتدهعووفةتش.اكوإلآياتالسعوو،

.25؟ص،؟في8اقالعاالمرححالزربهعثى،(؟ة

.4،46ءصالغهرست،الفهميم،اقأ(أ

.86،87صالحعابق،لمرحح+ا+

.66ص،؟ج،ن؟رع!2محلونىأ+لهعانالععيوطى،-

.4ص-الفهرست،،م!ئن!ن!ا"أ

.95ص8!لفر؟فىعلوآفىهفضان(!أ
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كصرها،ذىأوهفها(!أتفىوكنلكنظمهيأ،فىفاحعقأخضلافالميصحعفمحمبرا

ولضكيلصت،8والتاببرالتإبوت،فىتوأفعوأكماعنمانإلىذلكفىترافع!عمولظهو

محغهمنقلىابخقلافانجدولسنالا،أمنالقر2-هقهىهلىأ-لآياتهنمحعكلفىالصحابة

..هوضعهأ*!؟(نى؟يةبنغلىأومجوأهماعنكلمةبتغ!الدفتبنبينمماشىءفى

ئلائة،هصماحفرأيععت:ئالى"2(الغوظىكعبيعنمحمدععنروىوتد

فليمفلسد،!ع%رسللهعهوهصجفا،أبى-لزاغ!لمحهوهصحفاهسعرد،أبينهراءةفببةهصحععا

بعضا.بعضهايخالفهاهغهاكلفىأحد

عععان!دفىالمصحفكناقيفيأ.بى.هولهفأقهوأذنالعركهن-الصزإب

!خلافشىءظبيعزفماذا-هسا.-خعا-لفسه،ك!سلىعنر!عولأصومخا،إقوأزاطيلأد4--فى-يحعملى

باليغريبءوإخ!ضإلامحبؤنكائالراممنبع!إكولححفيعاولحخفقد.أليهوئسبكلل!،

ألىيتعمدأنخ!حأبربحبين"ل!المعائ!(ذظع!مفئالمبأنىكقالمحيهفدهةصاحعبيقولى

على.هصحفأنجهيبزفيثمألفاطا،ومجوفأضرى،ص!وشعوؤأ،منهفيقدآهصحيف

يينمابلىإفيلحونالدئياآحطابعضبذللىلينالى،أيى"3هصحفأودلةأمجبدهصحيفأو

-!.!وأهلهالدستنغلى*يجفيهط

وهى:اهينأ8(التعاهنلعددأخبرىهصاحفدأردأبىابنذكرووو

فصحف-3.وباحأبىبنعيطاءهصحفألاثىء2-عموانعبيد-هصحيف-1

بنالأسرفىهصحف-6ح!بكلةينمععيدهيصحف--5مجاهد.هصجف-4عكرهة.

دصحعف-8.هوسىأبىبنمحمدهصحف-7النخيميين.قيسىبنوعلقمةوويخه

طنحةهصحيمف-.\..كيساننجنضاغهصحف-.9.الرقاشمي!ابخك.بنحطإق

الأع!حعثى...مجيرأنببنسيعلبمانمضخف-11.ا؟عافيهضوفأبن

ألتابعين4لهرلاخماصةدصأحفئشابةأنشطاهين%ه(الصبووعبدالككضور.وسرى

الذىالصد،بىبمصحيفهصحفه-ووبط!اهى،التأتلقئحعهةمخديدهنكنوتخىلا

....!عأ-خذ

+3!صالفرأن،محلوآفىمفل!عفالذ-(1)

.،!صالصابق،المرحح31

.88!ه،السغإيىالمرحعيه!

.9!-88صالمجاخط،محعابحطدأود،أبىأين!"أ

ء!!لم؟صوو،التر؟ن!ظوي!شعاهين،الصبورعبدالدكئوو!51
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الأهعاومععاشط:ثمان

هنكانألمنحضلفةالأهصاوهصاحفبينالحووهطفىاختلافهنوحدههاإن

العبربئاي!ح!وأولقد،القبولىشرأئيطفيهأتوفوتالشىأقواءأ!فكيلإثبعأتأحلى

حجي،الفلتذكرةكأنتإنماأالعثعاني!ةأالمصساخسف،،وهذه:قرلهأ2(فىالأهرهذ!

أختلفواأ.ذإكسانوام!نإإها،المصاحفهنلابالووأيةأخذقطف!نماالقرأءةفأهأ،طد؟وقلا

والغقصمان!،بالؤيأفىةالمصاخفظ!اولذلك،عليهعولوأيخهاكانفعاإليها،رحعوأ

القو2دهليخظ،البعضفيعىوأشقطتة،المصاحفبطضنجىذلخهاثيتتالصدأبةف!لط

الزيشأبصةهانتهعترالتوشعسعة،الوخص!وحطوينبينالوواية،أشتاتوتجتد!حالأهة،محبى

يقولملم-يسعيرةأحرفطمحلييهاؤيدفترقداثصاحف،هذهفىجوفأإوبعينإلىراففصان

ا.لمخع!هووسنن.إ.لقزأ!هنأحدبهآ

.العوأقوأهلىأبيعةأهل!ييةاخيقلقهافيأضغ--

اقى؟قصوف!.

.2801ص.،2جالفو(ن،2أحكماالعردى،ابن(؟أ

.؟؟8،؟؟7صالمعانى،نظمفىىنا!بملاب!فكمغعة.8الفر،نعلومفىهغدهفاذ(2"
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اختلفأخرىحروفاالحروفهذهإلىالمممجستانىدأودأبىأبن(؟"ويضيف

ي!أتى:كماومىالعوأقوأهلىالمدينةأهلىفيها

العراقوأهلىالمدينةأهلىلييهأأخيتلفالتىالحووفثابح

العوأقأهلىهصحفطالملهينةأهلىهصحفالموض

الكفاووسيعلم.وفا!كلاوسيعلم42ية2الوعد:سووة

هر!عمانأأهصاللفهأسيغيولولطلئةأسيقولون87،89،آ3:،ياهمشطأفرمنسووة

ولوللىب!نثهنأساورمنلواولليهعبمن.أساووهن33:،يةةك!ملاسووة

عبا!لاغب!ادىلما68؟ية:فو!زلاسووة

ئرأرتوأر!ركاشتتوأرأتوارفىأكاشا51،يلا:ألانسعانسورة

أ.لعراقوأهلىالشبمامأهلىهععحفآليهأاخقلفالتىالحووال!

الوحمافية.مطعة،1936الأولىالطعة،43،44ص،المصاحفكثاهمبأنظر:(.\)

+أ21-؟؟8صالمعانى،نظمفىالمبافىكفاليهف!عمة،ن؟رف!2علونىمفلصفانأك!

أهلىأهامونىشبركلأدلهم،أولا!مئتلىالمئركينهنلكلعرزق8آالشاأهلىإدأمنىأل!المصاحف!محمالينىحأء(")

.45صثركاؤهم"،اولالح!مفتلىالمشريهننمنلكمير!فى،ألمحرأق
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الراقطوأهلىالظمأهلىهععحفاف!يهااختلفالتىالحووثطثبمابيع

العواقأهلىهصحفالثعمامأهلىهصضأدض

وكذلكوالعصص!ىأاة،باتوالعطى:فيلغهمبرةت!2آية:الأئعامسورة

82آيةالكهفسورةفىاستلائهم.+

ظىكىنيتذكررن3آلأ:الأصفصسووة

رطكظطكضا!.+،3آلأ:فأ!ألا!عووة

الملأظلىولوهالى"؟5آلهة:الأعكرلافسعورة

أنجهماكمأقكموأذ؟،؟آلأالأعوأف:سولية

اقئا!رقئاف!يى.،..7آن:!ولأمى

!كمينشركبم22آلأ:رونعىمعووة
كلعةمجبطتضت-33آلآ:رونعىمعورة

يو!عيحاقئك..!ومعيخكفيك..9!.!آلآصأء:.سووة

ر.ظفه!.،!.خ!أشهط.ثح-3آثكهف.:عروة

.أ.فيبرلى،الخنؤفيفئ+4-.+فععولونط!رفيفى!ل+سس!عوبويالأ!ب،لكنعونه+سووة

.ىف!آلائى"!أ+!نولولئه.**!87،89ةول،

الألف.هح*ءيفتح،الظ.+.إل.عضمومجت!أءادشون"3ن3آ.!آلهئزو:سورء

صعاق

!حيمثنزفي.نجلى-.!زتيع!م!ر!!ؤقى!طة!وخ".!آلأ"فيئ!...لا!سعصأفئمعورة

فولط*ص+بخهيا،!..ثفإ.لمحرحوبئلمصصفي-!.-!ل7آن-:الغنعك!ر+

الأوصكطفأقو--أ!بمادفى!فى.!ظص".رإق26!آ:ت!+مححدة

دفهببئأشدهبمكاتوأ،هئكمأفع!همكلائر!؟كأحغ،نيهبنةآ4معورة

ألدلهكثمكسب!فبطم!*إكصبع!بما30آيةعحعى:معوو8

تامؤوئىلمحبنآ!وئنىأ".(68آيةالزس:0سووة

..الوجمنعبادهم-ثدفى.،لر!نعغدهمالذ!..-؟9-"ا\الؤجوف:سووه

حعفقبهجلؤأرفليحئقكم-لرأوفألى24آيئ.-اك!و!ه:سووة

طلتوسيدجاعفا+إها!حقىبئلخغيةحاطبخ"لمظ!جقىكأ8آلأ:فو!ؤلاسووة

.41صذكهلالعرايأهلىآإهاوتىالعثعام،أهليآإهائى+تكردننى*المص!خفكفالهينى(")
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العواقوأهلى!الشطأهلىهيععحفا.فيهأ!اخعقلفالتىالحووفثاج

كيانونثمكيلرئىثم.ص؟9!-2يةالأمجرأكط:سررة -ط..-مل

لغبىكمابةط..3اللنبىك!اذ"نجما.!-.167لة:الأنفألىسورة،-!

هكفيفىتي"مكعفيط9ءلة2:الكهفة!س..

م!عط!وخلاععاد+."لأعيلعكنم!ر!!لتبادئيأ286يةالؤمعرله!:سوو!

إلععوة)2(لإإهلىا!بةأهلىهععحفا!.-اختبفالتىطف!ر!ا

البعوة.أهلى-!حف-...!البهواللاأهلى!هالمرضح-!

أحيتتيألئق.هذههنأتجائالكن263يةألأنعام.:سوو!...آ
%

وبىتلىيعلمى!اؤقالىنم2يةالأئبياي:!ووة

ليبعنمكمىل.اهللبثمكعيمهنلىأ؟2*الموهئرن*:؟يهسورة.!

لبنعمإنئألى-قليلاإل!لبحعمإنتلى411ية*الملىهنون*2سركة11

حسئنابوالديهالائسانووصيناإحسعيانابوالديهالإشعانوو!ينا!5ية2الأحيقاف:سووة

.4!-4ءالمصأخف،صمخعاى،ددأ11(؟ذ
،لىوبن

.؟.2؟صالمعأنى،نظمفىالمبانىمحعأ!طةع!لفهالفرأن،علوآفىهفلعناذيه!

.47ص،المصاحفمحعاك!دأود:أملىأبنراحح-
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كتبعتوإنماهن!سمم،لغفلةولا.المناخ،لسعهونشجةتنخعألمألاخقلافاتبوهذه

رسولىكلتيهماابص!هأرقالمسعلمينجملىئوأءتينحفظذطثوحكمةرععد،قفمدعن

مخقلفة.أوقاتمنوققينفى)صأقةا

فىبالدوأسةلهانحوضوسوفالحووت،هذهسلاهةعلىالأدل!تاهوهمهوفد

!وقالوا:تبالىفقولهحيحعتعهعا؟لائباتالقرأءأتوعلماءا-لمفسرون،هدهههاضوء

الوإو!وسقوط"ك!8لفادبذول"!أ"قالؤا-امخذعاهر"2(ابنترأه(؟ؤفثا(ةالئةأئذ

الخهميةتجصحهاوالأنبعاءالأهاصيصهنتجخحاليقر؟نهن.السعووةأنوعلقه،صحيح

،،وإذاالقعو؟ن،فىةعليلدو-،فنأقععسهكلابمتالوأ:أنعلىكم!عهوالرمئالة،والقصيدة

"آفقالوأ"مجزواكاتفديرهلاصسخذنما.قالوا،بقرةتذمجوأأنيأهوكمطةأ00أنلقوهههيوسىقالى

.ةوالأنباء.الفصصلننابحكالمشنأنفأنكلآم.لأدطالفاغعننأسعلت

باليكلإبمولإلوا،بخلهعلىجملهعطفواأئيم!م(8والجبمابالواو،الباهودطوفئأ

+.يععض.هتصلأبعصه

عبأهبروأبسن(6؟!فاعنقزإه؟ه!ئعبيو!إئؤأهيعملهقا.!زؤ!ى:تبالهرفىليه

،اخ!البأقونوترأه،آوالشعاؤا!حلاأدلىهضاحففىرهىمخففا،االأفط*وأوضى*

إ.لى!وهئعغل!مقودردليليهوولوهقهأ.لفعليتكزارفلمن(7والحيه!زسظاي،!لف

وصعسىآ"8.و*أوصئ".أقأ8(ئموأحد.،.بمعنىالكلإآفىيأشانوفعلىأذهلىأقغلىحين(

...هحررتتانوفىها+لقويعننلغتان

.\؟6ة!أ:لههفرة!دة،آ،

؟آ.930اأستأنجرل،ألنولةه!عة،71صالحعيع،الفرأعاتفىالقيحرله!مانى:"21

.؟22ص،المعمانىنظمفىالمبافىكفياليضيدة،ئب؟وفلامحلر2نيسفلضتان+

.65ص،الصبحالفوأطثفىة!أ،*!لاصاممن!("ا

.؟32أنة:البقرةصورة(51

.77ص،السبحالفراعاتفى!عيسعكلالل!انى:(6)

.292صه،3جالفو؟ن،لأحك!امابالفزهمبما؟-

")+

.64صالسيح،العوأءاتفىالح!ةخالر!ابن

.؟22صفى،المتنظمفىالمبانىكفا"عفهمعةالفرأن،علومفىهفل!مفالنه4ة
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الرصلىفىالهاءبحذفوالكسعأئى!زةقوأه)2((\تنصتئة("!لأ:تعالى.وقوله

هافأفىى،الخطأتضحأنهأثضهمالمهمنا3)والحجة،الحمالينفىب!ثبات!اوا!اقون.،خاصة

ل!جؤم،الضةوحذفت،أصليةالهساءتكودطأ"!القرأع!هذهوعلىالسعوأد،تضمنه

ليتبينأثبتإنمعاانهطوحهيألمنوالححة،السنونتغلىهلمأىالسعنةعنيتسنهومجون

عغها،فغنسواهنها،عوضاص!الصالكلاملصلىفلما،الوقففىقبلهاعاحيوكةبهما

التضعيفه،كوأهةألفا.النونينإحدىفأبدلت"يتسننا"اقواءةهذهعلى"أيقسعغه"وأصلى

لم"ا:أبيى)51وقرأ،للسكتا!اءردخلتللجؤم،الألفسقطتثم،يتسنىفصأر

ب!دغام.!يسنه

عاهروابننسأفح(7قععيوأهةليلكخ(مجنتغفؤ؟إلى!زسئاليئيأ:(6"تعالىوقوله

دتةأرمحبدأبىق!رأءةؤتنصسوه"81بألوأو،-والئسأفودطالعسبن،تبلىوأوبغكل"ساوعوأ"

.مماالأبتدأءنيةعلىوسقوطها،تقدممامحلىساوعوا!طألىاوولاهلبات"91رسأبقرا-،

بصا.

"الزبيعوأ"نعيى(؟؟أالبعاب!لباتي!وأ((ؤالؤ!ب!ر!".!بيائبيناقيتحالىوفىلعه

عامو،أبينقوأفماوهكذابخمالباء،وحصآإلسعا(12أهلىهصأض!فىوهي8وطوحيا

.8،259(!د!يقز:.آ!ة

8-..82صهميحفرأعاتفىكععع!ميفيةيه!

.292ص83جالنرأبة2لأحكاولهج:النر!-

.76!ط!ععبحالئزاعاتنىطحة:!الوور.بنيه!

.293ص،3ج،ن؟رغ!2لأحكيا!ج8الضهم(8"

.235ص،(جالكعئع!ف،!يؤثهـثرع!".ة

.؟33آلأ:!ص"ة!!!أ

.89ص،عي!علالهفرأعأتفىميعصلهبهى،يه!

.3لأ9ص،؟جلهكثماف،8لهؤ!العثرى(ك

.؟3؟صالمعانى،فظمفىي!بلألهىمحعاميمظيعةالفر؟3،خمومفى3ضعفا"ا

.؟84ة!؟،3محعراالط(سووة.،

.93صالععهع،!لفرا!اتنىالح!ة84!ل!خألهن(1؟"

،آي
.5.2ص،2جالعثعؤالفرأنفى!ثر8الحزوىافى

-؟88-
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هصحففىكماوالؤبرا""بالبينماتقرأومن،الأولىتركد16كيات.قوأءةفىوالبأء"؟(

عنت!كفىالأولىوالباءتبلها،أكىحألىبعدهاالذىويلزمتجبحأبواو،:تالى،المديغة

نأعلىفىليلىوبأبيك،بأخيكومورت،وأبيك،بأخيكهررتالعربوقولى،الفانية

.الصوابوهنهاجالحقشنمجلىبينالقوأكلتا

اامنهمقليلأإل!11عاهر)31أبنقرأه12"(مئ!سقيهيلىإلأقغفوة!قا:تعالىوقوله

عن(4"الأولىوالقواءة،ألفو!غبويففولطبعالوفعوالباقونبألألف،ف!وبالنصب

قليلأ.فعلأ!إل!محلىأوألاستثفايأضك

عاهروأبن!ووأبنالمدئيالط)6(قرأه(هنوإ!أه(الذين!فيتقبزله:تعاكوقوله

فىهووكعذا،بالوأرا"ويقعبرلىا"،الباقودطوقوأ،هصاحفهمفىكمافيال!بغكلةأيقولى"1

حعفكذ،المرهئولطلعوليفماذا:دعول!لهاللىحوأبأفه..مجالئ!برإلب!ؤأع!.إ؟ولى"يمصاخف!بم

عطفعتهسعتأئفةبغول!وفح-هحليالوأو."8(8آقسموأإليذفيأجمرلإءآفنراالذينيقولىفقيك

.!""،."+"-.حملةغلىبخلة

بدألينسرتددمنعامون!أو(أنافح".قوأه("91(خكنجمفئئائه!فن:تطاليوقول!

وقوأه،والشأنمالمدين!ةأ!سلىضصاحففىهووكذا.محاكيئة،4.والنلألي!ةفكشعووةالآرلمن

.231صاولنى،ئظمفى.المبائىمحهمابدطضةلمنرآن،محلوآ!ثىةآ(*هعالعنان

.-------م!ا

ء-"...-.،.."،.6؟آن:لهفبعياء.سير

.96صالععبح8الفرا!كاتفىلكع!نهللمحيلنى،يه!

1025ص،2.جالعمئعزبخالضا.!تفيوثف*،ىركلفي-

:..،؟+.مجيه-،؟جفه،!حظ؟الزمخعثرئ("

...*ة،(5)

..05035آثة:"ابحهشووة

.2!4ص،2ج،!غيعثبر،طفوإكاهمظفئ!لفثميرأقىرككه.انأ(61

.990ص-الععبع،الزاطتتئى8.!لنعسعؤىنا!.!نأو-

.!؟-.ص،لأج8اليكبثعأف،الؤمحمئري("

.؟.23صالمعانى،نظمثىالمبانىكظبهفةالغرأذ،2علونى!طمتأن(8)

5491
ء.08ة!؟.:أفثلتسورة

.99بهه8!لسعبعالفرأعاتفىالفيعميراللدانى،(؟.ة

.255ص،2ج8الععضرالفرأع!لهت،فىالفعرالحؤرى،انأ-
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لغةأنهأدمخملمنف!الحجطأ؟(،مصاحفهمفىمووكعذأهشددة،مفقوحةبواحدةالباقوق

لمئوالحجعطلخفضهس!ا،الأصاءويظعهررلط،أه!قثلىلاع!فألايدغمونلأنهمالحجازأهلى

.11يوتدد*هنالأكلى!حمبألكلامأتىأنطاظهو

بلامالآخوةوأد!لوأ"عماهوأبن(3)قرأهالآيخضة!!ؤللدأؤ:تعألى)2(وفوله

أمسلىهصاحفى!فهسىوكيذلك،ألاضافةعلىالتاةوخفض،الدالتومخعفيفوأحدة

ورفيع،آللإدغاال!دالىتشعديدهعبلاهين(!)والباقونمخباس،أبنقوأءة"!وهى،الشعام

مصاحفهم.فىهروكذلكالفعت.علىالقاء

رضمبسالواوبالغعبرة!7ع!ساهبماأبنتوأهؤالغشيي(8اذغ!ئإب!:(6أتعالىوقوله

الد!بألفأظحذأأنهبألأف!قوأه(ك)نملوالجيحة،العينوفتح،بالألفوالبعاقونالغين

لأنألاختياوذلككانوإتمارالحضى،بالغدأةحظطتالوأإذأخطابلأفىتستعملهوها

فىفاتفقعما،للمشعى!طابقعةجاءتواللامبعألأفطعوفتئجذأئكرة،أ"غدأة"قوطم

بمالوأو،السرأفىفىلآنهاالخظ00أتبعأنه.بألواوقزأهلمنوالحعج!ةراللام،بالألفالتعويف

.والحياة.والزكاةابصلاةكالتبتكمابالرأوكعبتإئمألآنه!أتاطعة!ئئهذأوليسى

بعسدبألفأ"أ!أنا"(؟الكويخرن).قوأء!؟.صمجنفيفخائا!لين:(9أ!،اعتوقوله

والتعاءبالياء"أنجيتنا"،طدوق!سبلارقوأههصاحفهم،فىوكيذأتاء،ولاياءمخبرمقالجيع

+"؟أ
.؟.6صالسعيح"القرأءاتفىالحيحةخ!لو!ه،أبن

.632لأاثىطم:-*ره."!ث)

+؟52ص!سعبعلم!لمغواطتفىلهفععع!8ق!فىيغ(

لأ.3ص،7ج!كعثعاف،الزمخشوع!(4)

.752ص،2ج!عثيعو،!فراراتفىالفشرا!رع!اقأ؟أ

بم.6،لأأ.لأفئسور،6،

+؟.2صلهحعيحالفرأطبفى!صئن:أد3!ل

.258حم!،2جالعثمو،ابفرا!اتفي،فث!وأ!ورى،أق-

!8)5

+؟؟ءصالحعبحالفرأطتفىالح!ةخالو*،ابن

.63!آ:2اثئعاسورة،9!

.982ص82جأسثر8.!يفراء.اتهفى!لفعصرالجؤرى،اقا("."

.2!ص،2ج8لهكعفعافالؤععضرى،-

.031ص!سبحالفرأءأ.همطنى!لنععع!إدأنى،-
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أنهبألتاءتوأهلمنفالححه!؟اهصاحف!هم،فىهووكذأألقولى،ةىف.ارإعلىأفور.غيرهن

اخوأنيهبهمالأ.لفقوألمنرأ.لجحة،إليهضاوعأرحلىعؤطةأسائلا.أ!طالمجتبدليلىأتى

العيغية.طويقعلىوحلىعؤاللةعق

لملهس.لآثسهععلمىل!سعهكبن-..8".انع!جملكثو!ين!وكذلعلثط:ئعيالىأ21وهرله

بونجععأ"فتيلا،أبيسأن!وكسر،الزإىبضمؤلن"أ"وكذلكعاهوأ3(أبنقوأهشنوتجيأفيهئم!

أ!مؤة.بخفض*شعوكائهعم"،الدألىبنصب"أولافىهم"أ،اللام

الهمؤة،ووذخالعدالط،وصعيض،اللامب!والؤاى،بفقعحالباقونوقرأه

أ.لععلىونصصببه،فوفعهمل!سعوكاءالفععلىحعلىأنهالزا!ىبفعحلهوألمبن(8والح!ةص

..الضاىبضبيم8قزألمنوالححة،أليهمالفتلىنج!ضإفةأولإه!مرخفضأليه،الفعلىبتعدى

شعربهابهمإلىرأضافا-لقتبن،بهو!نيحفاعلى،بسعململمماالفعلىل!ناءمحالىنج!ليكولأق

والميضافالمضمافيينبهعم!ل.احو،عليهمالقتلىبوقوجأرلاثعمونصبنخفضهم،.

درىتيطوأئما:قولهيضبفثمالفو2ن.فى"هذأ!تجبيحإنخمالويهأينويعقعب،إليه

وأفسقوفعبئالخفط!فلأدبحبماليعاءأ.نشامأصلىهصاحففىوحعفهأفعهتليهبهـعذا

علظمحبى)الفاربئة.نيالذىأدطأيضأئذكرأنوأى،هذافىخ!لويهأبن"الزمخشعوئم!"

رالشصبهبما.ءالأولا!مجرقو!ولوباليا-ء8هكسوفي*شركالههم*المصاحفبعضفىوأمحطأق

ضف!وحة.فيلكفىلرحدأهوالهم-فىشعربهناؤهمالآولافى-لأن

.ليسعت..القوأةةأن*أذالؤمحشنرى،ظلههافىفقالحئى!أنالجؤوى)11أبنك!و

هلعيفؤ!.ودضملابيينالفصلى-ؤهيرالفصلىنجهأهنلىحوأؤوأبصوألهي،"والتشعهىبمالوأى

.المشيهبزب!ةابصحجةالقبىأءةبهذهذلكعنىفىلينيسعوقيثمبالمفعؤلط-إليهالمضاف

"""!.ء+أقؤااتو.بلغتالتى

.؟؟7صالععبح،القواعالتفىالححةخمالو4،أبن(؟)

.؟3.7ة!أالأولآ:صوزة(2)

.؟.7ص،السيحالفرأءأكطفىالفيسع!الل!انى،يه!

.129،؟25ص!لععبع،الفراع!تفىالحيحةخألو*،انأ(")

.55ص،2جالكعفعافي،الزغثرى(."

.عاهر،نب-أ..ةعإئفلتوثهقإقل!هنبعوئه،دلإرأحع،26كأص8العشرالفراعاتطفىالنبنرالحزكى،ن11ائظر(6"

.265-263صلثسه،المرحح

-103-
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.11يتذكرونا!صهظيلا1عاهر)2(أبنقوأهتنتكروذ(،تا!قييلا:.(؟أتعالىوقوله

نجىهىامعجم،.-!منالاب!و!غبالباقرن8وقرأ،الشامأهلىصاحففىوكائأيإء،بزيافىة

لهلبلاأى..!هه،خطابالهمحلىالعبرأثطاهلى.لهوأ!لهىوالأصلى"3(هجاحكهم،

!.هشعددةذالأفصارتا،الذألىفىالتإئينإحدىفيأدمخدتالمخسأطبون،أ!يأياتتذكيوون

بغيرلتهقدى"كنا"هاعأهو"!(أبنقوأهلتفتدفي(ثغا!زضأ-:(")تعالىوتولة

ه!ذا:الوأو)6.(أثبتلمنوالحجة.هصاحيفهمنى!ووكذاببمالوأو*وها"9لباتونووأو

اليها،تحتجفلمالكلامابتدأأنهطوحهيالمنوالحعحة!عض،علىالكيلامبعضبهاود

أنهعلىوأوبغولنهتدىكنأها:الشمامأهلىهجاحففىأنهاليؤعئشعزىأ7(ويذكو

للأولى.ةح!وه"جملة

وكسذلكقالط،تجلىواوبؤيأفىة(9عاهزابنتوأهأئظ(قاك:"8"تعالىوتوله

(؟.هصسأحف!بمأ.فىهووكذلكواو،و!غبالباقونوقوأالشا!ة،المصاحففىهو

لهمطف.ر؟لبلألهأالابتديهأء،علنى*أنواورحذف

بعدي-بألفأ!بماكما""وأذا(12عاهوةابنتوأهألحخينتاكئم!ذ%ؤ!:"1تدألى)؟وقوله

..3ألا،!هصألاس(8)

.208صلهععيحهمه*وعثدهعحعص،!+

*.267ص82جالعشو،لهفوافئىف.رث!افىزى،ة!-

.68ص،2جلهكظ!دعثرى-

.؟26صنىالمطنظنمفىدلياثيمحعد*مغة:ففرآفىمحلآفىمضغتافى!ه!

.4!بالأ:الأصافسرة4،1

.269بى،2ج8!ئرالفرأهتفىفشعرا!رع!في()

.؟3؟صعه!علاالنراطتنىالححةح!وأ4،ين(7)

.83ص؟جثكصافثزمخثزى،!

.75الأالأصافء:سورة،*)

.ح.27.ص2جلهضرالفرأطتفىالنشر!س"ىفأافىأفى(

.؟33فىلهععبعح،الفرأطتفىالخحة،4ا!ألن"."

.؟24الآ:فاب!ألاسووة(2؟أ*

.؟؟3صالسهح،ثعرأعاتفىهعحعو8ىف!لا(8")
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البياقونوقرأهالشعيام،أهلىهصاحففىهبر(؟"وكذلك،نونولاياءغكلهنالجيم

مصاحفهمهفىهووكذلكبعدها،والفرالنودطبالياء

بنيوننفسصهعسنتعسالمطدئةأإخباوهنأنهوالنودقألياء.!ألمن(2أوالحجة

ئة.أعنالسلابمعليهالغبىإخبارهنأنهحذنهالمنوالحجة،الملكوت

لمنفمالحجة،اعه!فذحوالبإءب!ئبسات)8(بقرأيهيذودط(!ئئم:أكل!تعالىؤتوله

الصعوأد.فىوحدههاأدىأنهحذفهألمنوالحجة؟ية،خر2ول!،ة!صافغوأنهاأثبتهـا

التعويف.علىللغبيى(6"ئوق(هأ!ييتلكالط!تاتعالىوقوله

عطآهروأبننافع)8(قع!رأهخمزأؤأ(أذج!ئستأصئوأ!والذصنن!71تعالىوقوله

المدينةأ!لىمصاحعففىهيى"9)كل!نكو"الذين"ا،قبلىواوبذولأمخعانوأ"الذين"أ

هصاحفهم.فىهىوكذأبالواو،البأقونوقر!والشعام،

ؤ؟خؤبرن(؟!أقولهعليالكلامبهـاودأنهالواو؟أأصهأ.لمنوالححعة

نأعلعىينبنى(16931لباتن!لطوبذلكخؤتكخ(،)ؤمجمن(؟2"هبوتعلىأوئزخؤن(

..أح!فهالذيضواوهد!عسفصةعطفتوبذللثقبلها،الذكطهع.نجع!اهاعم!جتألوأو

-!!ئعمصهم.سالوعل!المنانقون

.37؟!مح2جالعثر،فىأطتفىلهفعثرافىى،افي(8،

ه!ثأ
.؟38صالعسيبع،الفراطكطفى1وو،!اقى

.؟95الأ:الأصف!سورة+

.؟4،ص!يععبح،لهغراممكنىا!حةنحالوا4،اك(81

.67الأ:أثثفادشووة،.،

.؟84ض2جالكعظفةىرث!زهل(6"

ه:يهم .072الأ:كعوالأسورة

.؟؟9صالععيح8الفرأطتفىههعكل!انى،")

.208؟ص82ج8العثرالفرأم!همظفى!عثر8افىىألن("ز

.؟ه.4صالععيكلهالفرأطتفىلححة،سأفى

..؟ة6:أ46)2؟(مووةمعو

.؟8؟؟؟:3ك(م!ورة

.؟27صالمعانى،نظنمفىالمب!نىكط"هضةلهضأفى،2!لزفى3مظعفا(؟+

-؟ههث
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هنإو"أو؟خسوون"اهولههينبدلا8"الذسنحعلىأنهالواوحذفلمنوإلححه

عليىقصعيةأهعأتفيسدوأوبغعكلالقسوأع!.أنالؤمخطموىو!رىأ1(*م!رح"وممنقوله

حيألها..

،،خ!ابهثيوأبنئ(3"ف،ذقموأههئفنبا(مجئ!اخئوأ!؟جذفه(2):*تعالىوقرله

القوحيد.علىهيعيغلىرالبياقونالتننية،علىبالميمهنهعا"

وبزنجينهشععهمعةبنعونيقيولأ!(خيعئؤ(وبيييعهمخني!نا:تعإلىأ"أوقولإ

،الذىمجعفى"ها*وحدلىوألابحعاؤ،القخفيفأرادإفهأدغعنملمن-فألحجيهظأعولبن،

الفعلى،لإمالأولىالئونلأثطألأ.صلى،مخلىبهأفئأنأ!هرلمنوالححة.خيرها،.*!خ*و

به.المفعولىاسموألياءألفينح،محيلىالفعلىبنيةلتسلم--ؤأئلإةوالفانية

"ذألى".وحفسصوالكسالىحزةأ71قعوأة.تغفيسئم!ويى!ئالعة(6":تعالىوتوله

بة،أخكلفعلأ.هماضناحعلعهأذ4!لبتلمنذالححةألف،بغ!أبىقربطوتوأه،بأقي

.(صأالئبىأهوهنحبلةإئهحذكطلمنوالخ!ه

.2.2ص82ج8البثعافة"(لهز!رك!ه

.36آلأ:الكهفسووةم!!

.،38صإلمحعبع،لهفراعالختم!فىالى:يه!

!لقفىالنعثرأىرى:!--

.95ألآ-:فهكهله!ف،.")

..702صإلمحعبح،!لفراطتفىالححة!الوا4:"في

.،الأالأثطء:س!دة(.)

.233ص!لععبح،!لفراعالهتفىالححةع!لى:طبن

.-.8؟ص،3جالكعثماف،الزمجثرى:-

..323!حم،2جالشر،الفرأطمففىالئمفرا!كئ:انا-

.؟.32صالمعأنى،نظمفىالمهانىيهل-اعحممفليعه.:ن؟رفهلمحلو؟فى3هظ!عثعا

.4آلأ:ءا!ثثا-ص*"

.267هعال!!لفرأع!لىفى!ف!ع-أفى!ث

.!صأمج!لهبهطغ!ىفر!ؤلا-

."3ص،2جال!نر،القواطقهفىالخعنرالحزليى:ابن-

.؟صبى،!قظنمفىالمباتىمحطبهصةالعر،ن:2علوقىهعصقا!-
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عمسوو)2!أبوقبرأهالثلاث!عةالحروففىلئيه!!سيفوئودظ(؟)تعالىوقوله

المصاحففىرفاوكذطثالهاء،ورفعبالأف!الآخوينالحرفننفىفى!!سيقولون

!ساحففصىرحمسادركسذاأطاء،وحراللامكصعوهعألفو!غبالباقودتوقرأهالب!صوية،

الأولى.الحوففىخلافؤلاوالشعام،ألحجاؤ

قسالى:فكنائه،أولهعلىالكلأم؟خرودأقالاضافةبلامام!أوقلمنفالحيجهأك!

بهن:أوأفىأنه:بالألفقىأمعألم!والحجة،ألفبغلىالأعامفىط!ناوفىليلهم:دئةهى

بيينهمأوالأهر،دئة:قلى3الأوضلمن:تولهعلىهوفىودةالأولىوترك،لئةاهو:تلىلئةا

ا!ؤألينفىتتقدململماوالثالثالنانى!هاللامأسقطوأن.ذإالعراىأهلى"8(،!ع!يوق

لفظه+غلى!لالكلامهعنىعلىالشعامأهكربنىلام،

وو*،

أ!وفة؟!هلى!ساحففى"قالىأ"أ6(يقرألينتئم(كئم!قالى():تعالمطوقوله

المعاهورأوفةأو!صض"ىل!!ت"ذفىوال!عام،والبص!وةالحوهينأهلىهصاحففىوقلى

الئاو.أهلىرليساءبعضأو،ث!.أضمكل8.!ه"وفىالملألبهة،هنبسم!الهم

رقسرااق!لى"اوالكسمائبى!زةقىأه)41قيييلا!إل!لبفتئمإده!ظك(71:تعالىوقوله

أتعةاع!فذ!لمنوالححيةأ!ر،علىبهأتىأنهالأفى9لبتلمنوالحجةاقمالط"الباقودط

الأهوعلىبهأتهى

.89،!7"8ءالآيأهمتهالمرمنيى:سورة(2)

.861ص8لهسيبحثعراطت،!فالفجع!الدأنى:"2)

"
.233!عالسبج،ثعرأعلتفقالحخةخمايو*:الهن

.؟28صأولفى،نظمفىأ.لمبانىمحعا!همقلصة:.!؟وفلاعلوآكطمغعنان("!

.؟؟2الأ:الموهنونسورة()

+؟62ص،2ج9لكشأت،الزمخشرى:(6"

.234صالسعبح،!لغرأطتفىالححلاخالوء-:-ابن

.33.ص،2ج8!فر!لغواعاتفى!لنعئرالحؤوى:انأ-

")
.؟؟4ة!أالمومنون:سررة

.234صالحعبع،الفرأطتفىالحخةخالو*:اين(8)

.33.ص82ج8،لعنمر،لفوأءتفىانشرالحزبرى-ابن

-لأه.؟-
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والبالهودتالهإء،بضمعامرأبسن(2"برأهالموهغون!!إلها(2أ:!ك!غلولهؤلة.-.

الفرد،الندأءأوحبهالذىالعاء.والزشثط-نضم-هبلهأ،خب!بيمأ"إئهاوححمةأ3بقتدلها،

سسقطعتفلصا،الأفطقبلىلوقوعها!.مفتوحيةكماشتأئلأه!ح!لو،(8"الؤمخشرىكويقولط

بأوض!!أخذواالعرأق"وأمكطهعا(،،ماحربخةحوبهضهاأتجتالساكنيهقلإلتقاء"الأف!

-الألفواتصعالط-،.أ!نجنفمجلبىضتروكةليالهأءواحذأ،هكأئايضمالغد%ء:وقيالوأ،العلتين

خلائاالأصسلىجمدنىبالأفطأذثاغلىويعقبربوالكيسائىأبو.عغرو"هـ(.ط!روبلأ،

"".-،--....*.للبرسعمإتباغنا.بالحطهفالبا.نبرنطع!ي!ا.وو!تللو!بيم،

فبقيت"اذأ8،هنهناطرخللإشقاوة،8ىق!لاا"هنتأ"محفدهإفه(61:أشطلمنالحخة
و-لض.

اله!نماءواسكن،حذفلمنوالحيحهواحبط.فماالأف!ثبا!ب4للمئبعة،"كاشينطى!أالهاء

!ففلمجئالهاءنعحعب.وإنمأ،الجعذهمطعيبىهابىالنداءأبطوأحعج*السوأد،خطألبغأنة

هذأ.منلىعلىلوهعفوائما،،الصعكودطأكالهاءعافىتالألففصففلظ.ب!عد!ا،

*-".---ر.اخ!قيارا.!لاضظوأوا

ع!أهروابنئانغهرأهأ8((الوحعيائتؤلزعلى:)71"ة!ولوك!ليئعإلى.ونوله

علىبععالوأوألباتؤنوقىأةوالشانم،المديئةهبصاحففىهىوكسذلكأ91بالفإء،ف!توكك8"

هصاحف!م.فىهىوكذلكإلابعواد،فيثبتنجاحسب

غضؤلث!ن!ق!(؟9":تعالىلقولهايب،اوعححعله.أ.ئه:!1بالفاء)قوألمنالحعجة0.لي

.+."..31أل؟:رزلاسورة4؟)

.-.ء".:.162ضالحبع،ت!عأر!لا-ىف.منيععؤ:و!لا"،)

.؟29،،؟28ص.،المبانىنظبمفىأفبانىمحالهي.ضعةالفو؟ن:طمنجىشضئاننم

...831ص،3جالكاثمياف،الؤمحشرى:(81

!.؟ذ2همه،2جلمبئنر،القراعاتفىرمث!فلاأ!روى:أين(")

.237ص،الصبحفى.الفرأتالخحةحالويه:أفى،61

."""يه! !.2؟7ة!أ-،لشعطؤأة:ة!وس

+.61صل!ا!صبخ،لمعراعاهم!فىالعيير:المحاثى(81

.236فى،2البسنر،-جالؤأءاتفىألنثموالحزوي:ابن(9)

.424!ن8السعبعالعرأةأهم!طفى:"الححلا.خالويهابن(!."

("؟أ
..612.أبهالكثمعرأغ:سورة
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ت!دعا"،"أفلاأو(2)أ"ىلقنأ1على"يعطفأن11نيهمحصلأدطرلهعطفا،الؤمخيشعرى"9(ويجعله

بسالوأووتوكعلى:تولهابتدأثما"فقلىىقودهفىالجوادبحعلىانهبالواوقرأهلمنوالجحة

هسعتأففا.

)إنناوالكععس!ائىمحاهرأ8(و!بأق!رأه!طلو!خرخغت!أئئا:ت!ععالى)3(وتول!ه

الإسنفهام.علىبوأحدةوالباقونالخر،محلىبنونينلمخوحوق(

لانكسعارهاياءالئانيةطببههزتينإناأأرأد(أنه)اسقفهملمنوالححة

فحذفنوناقتثلافبينالجيمععفامعتثقلىإنغاأرأذ:أنهأخبرلمنوالحجةلها،مخفييفا-

فىالغونعأتاظهولمع!نرالحجعةللماثلة،النونفىالنيودطأدغمثيمتخفيفأ،أحدأهن

الإسصفهـامأن(6ذكماوفدله،إؤحبسههاووفاه،أصلهعلىبيالكلامى!الأنهالأخباو

هخأه.فىإنناأدخلىقدئوائا(كندا!أئذأفىالمققدم

الأولىالهمععزةبنخفيفأى،وتوكعه(8نجالهحنمايقوأ.!ؤلؤئزأ!)7(.تعالىوتوله

حيعلطأنيطخفعضلمسنفالحج!،والخفضبيألنصبيقوأكظئطولرلؤأ(،!ولولوا،

لولليا،رحعلونهعناهكالأولىفطلأاضمرأنهنصعبهلمن(9رأ!حهط،قبلههأعدىهعطوفا

بالكلعة9لسئأنيهعؤتينهمزلمنوالححةبأفي،المصحففىمحعأبتهاذلكرسهلى

بحذفالكلمةفف!خفبينهط،الجمععليهثقلىأنهواحدةبهمزةفوأليلمنأصلهـإ،علق

أحداهما.

.26ه!ع،3جلهكئعاف،الزمحعفرى:(؟"

.2؟2،6؟3،ك!ألاالاثصرأء:سووة+

.67؟لأ:الفعلىصرة+

.؟69ص8لهععهحالفرأطتفىالضيععص:هيانى("ة

.248،249ص،حي!سلالهفرأ!اتفىالححةخمالو*:افي(01

.؟29ص،المعافىنظمفىالمب!نىكلظليضعة!لفرأن:علومفىمفلمعناله(6)

.ال!ال!الآفاطر:صدة"

.48ص،3جالكثعافة!لزمخثرى:(ك

352ص،2جالعثر،القراعاتفى!لنثعرأفىوى:ابن-

.227،228ص،27؟صالععبحالضامالهتفىالححةخالو*:أدن(1ة

-؟.9-
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خفيفت!ين،بنونينعأهرابنأ2(قوأهأ.لمحبذ(تما"فبروئيالفه!أقغئرتيعمالى"؟!وقوله

بوأحعدةنافعحرقوأ،الصعأسىالمصحفىف.ي!وكذافكيسعورة؟والنائيةهفتوحة،الأولى

هخمددة.راحدةةبنودطالباقرنوقوأ،مخففة

هنكمأذد("أبن.عاهزتوأه!ة.ؤئمئ!نميأشتذفئم!كائوأ:!"!!ف.وقوله

نجبىهيووكذأي!الهماء،البماقوقوقرأ،الشعاهىالمصجف.في(هيعو)وكذأ،بمالكافي

..حغيهمهضا

!أؤقئمئوله:ودلينبهشعياته،علىبألكلاآ9لىأنهءأ!امب.قوأهأ6(لمنوالح!عة

هنأهاالمف!قدهين،أعاء.أ.يحطعلبئالهاءؤلحرأالعرأقوأولسا؟ؤفي!،.فىاو!جت

الحضوة.إلىالخطاب.فىالغيعةهنئزححالعزهمطأدتئبهافححته،لكافتوأ

أنط""أوالكونيرن!9ترأهةائقسئاذ(أ؟ؤهمر.قىطهرأد4!لمؤ.:تعنالى)8(ؤتوله

آلكونة،هضاحيففسى((هيىأ.وكذل!ك"الوأر،أسكانبح،الوأر.تبلىهفتوحةبهمزة

يظهبر*.وأن8ؤا!حلاأهكهصأحففىلكوكنى،ألف!منالوأوبفتح!لبلاهون.وفوأ

الاثعكطويق-مجلىالحإنن.لأحدألحعزفحعلىأئطوأ100قوألميعنة!أر

،يفسعدأودينهإلىبدمجوتكمدينكعميفسعد+محليكئمأنأخأفإفئذالى:كإنه8ألابإتاو

+..+بسعببه.أالفتنمنر!طبمأذنيامجحعليكم

-بى".-+.64!2لهزعو:ا،هـر

.؟9.صالععبح،الفرأءأتفىمععس!!كل:يه!

.363ص82ج!ثر،الفراطتنى!تئر!رفيبئ-

؟؟.ص،!ج،الكبفيطث!،مرمم!ثعرفي-

50 .+.2؟:آلأفافىسوؤ

.صلمحعهح،الفرأعاتفى!عجمكل!علأ!:(81

.36ضه،2جالععفنر،الفراطتفىالفئر:ا!رىننأ"(.ة

.287صالسعبح،!لفراءافينىالححةخ!الو4:!)ثما

.13؟صالمعانى،نظمفىالمبانىمحعا!طمفعلا!لغرأن:2!لوفى-.*.هفيبعثان

.!.26آمللاالمومن:سعورة(81

.\لأ؟صالععبح،الئرأطهمتهفى!لفعسصهمانى:19)

.36صه،2جالععع!الفرأءاففى!لنشوالجزبرى:ابنأ.آ(
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حأدهةلأذهاالواوفأختارهعا،للحالينالحرفحعلىأنهبالوأوترألمنوالحجة

هعأ.ودنياكمدينكمفسأدأخاف.إنىوهعناهالصعشين"أ(بين

خفيفتين،بغونينكمعامكاأبنقيوأهأعبذ!فؤوئىتا8الفو!أفخر:تغمالى)2(رقرله.

بوأحسدةنافحوقرأ،الشعأهىالمصحففىهىوكذاهبهشورة،والفمانيةهفتوحة،الأولى

.هشعط!رةةوأح!!ودطالباتونوقوأ،مخففة

،حيع!فولامحلأضةالأولىبنوذينلإلأهرونئىفيهالأصعلى.أنشععددلمعن(8ئالحجةة

لهنوالححةاالثأئييه.،فىوأدغمينا،الأولى.ئجسكق.بعه،إففغول!اشمأليإءهعوالثائية

بخ!.شعأ!الكئلختةف!عالإ.خوعئلفظاحبم!فتا*محنلهئوكب-فؤلإلظاجينمدىلماإفهخك!

!-.*."."ط":!.-لاحعضامحهما.-.كو!ام!ذحا

-...".كشفمث!اع!قر"-.!ياو.فيإلهج(6هوأهة؟لد.محئئم!كعسععث!فبعا"!ألحاليولهرله ".-:.

ميعنى-.لضنقتيق!بغ-هقخبزهخإ*.:كضشبنعورامبو!"--،هأدعبه-ظأقأيهلجى--أليلاة!بكبغيماو-ظ!ء

الفاء-.،ثبا!*فعط.".البإقودطؤفىأه،!.والطع!امالمديئة-ضإضبفئةول(هبرربهذلبئ.العثمو!8-

.!"مغناج!فينم..فىوبهظكص.فئ.،،!!لا!-؟!فنه.."*يجأ!.يبضيمق.علبئ

!-وألفي4!ئكىق"؟"ن!لأرئإكع(\-هؤأهأ.-الرخمعن!ععاليهم!اثدلمحه:لعناكأ9؟ر!رله

--.+...-3-"."--.-..-ص.،*:--.-"

يالياءألياباهوفيوقوأه،ظوفأفمحلىالدالرفتحالسماكيغة،بالنونالرجمن"محئد.هو
،أ

"..غبدحمحأوللى.،وضم.4ام!عبوأف!،هفتوحة

.521نهة،8ج،فالكصعأ:!لزمحعشى""

-.68؟لأالؤهر:سودة(أ

.؟9صهلمصهح،الفرأطلهتفىالنبع!عرفى:الط!أ("

.363ص،2جالعثر،!لفرأطتفىالعففوالحؤوى:-أين

.؟؟.ص48ح،ف!لكعفيعا:الزمخحعو!-

.2.؟8ص،حب!عهلكاعاكطفىالححلاخالوا4:أبن("

.03لأية!لاثعودعى:سورة(51

.؟9صه!ععهـع،الزا!هفىالقبحبر:الطانى(6"

.771ه!،8ج،الكعظ-ف:الؤمخعفموى("

.367ص،2ج8!عضرالقواطتفىالنعثرالجزوى:أين"؟"

.؟9ة!آ:وخرفسورة()

.؟؟6ص،السبح!لفراطتفىالنبععص:ألمحانى("."

.36!ص82جلهعمنمو،التراع!ت!لئعثرنىالحزوى:-ابن

-؟؟1-
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!قنةتول!أ-2(ذلسكودليلىدئة،أعبافىالملألكةأن"مجاد"توأه"؟(لمنوالححة

بعالضونتوأهلمنةج!أوال!ئقربودط!أئتيلإلكةؤقيلفوغناتكونأد*أفشمعيييختسفئنيه!

أ!رهمط.هعئىعيلى

ل!و"أوىل.اق"وحفصعاهواببن(89وقحعتكئم(أؤلؤ!قألى:ستعإلىليقرله

وهىأ!(إليف"،-بغكل"قلى"ألاباقونوقوأهأصأ،الئبىتالطرهعئأهأ%خبأؤ،-مجلىلألف

،صأ.نبيهسبحاقلئةاخطاهم!لفظعلىألمحوأقأكلتواعة

!ماعاص-والنكنطكلوابين(7نافغآهوأهحاعئ!!إها!حمى،"11نحاليوبرد

ثأحفوك18!صه!عحلاوأ!وحععلف،علىألفلهغلىوالباهرن8الثغفعهى!عاالأفطحأعئن!!

ىل-إد!(9هودةفناهدهالفعلىلوحيدرلحلعلهلالفعلى،أنوحنذكرعن!.العأمئ"دد

.،ى!هر!أاهدو!عبل!!عببن!لمجط

لأنهخاظوشهالعذ!ى!للنضضوالشعيظإدط8أوادأئها،!عشية:قرأهلمنوأ!جة-

لبهينيانرلشعطإئه،له!لشلىأنمجلى*حأعأنعكا-ةفىى(؟الؤمخشبوىة.-افولى،،حإظعيع!

في!عرحألائسعالةإلى!فعلصوف!أالصاى4؟آوولالمحح!،يعدأحطهنالخطالهي

؟...!للبعنن"وبرالظ8المضئ

،.429-صالععهح،الفرأعاله!فى.فسى:هم!،"أ

يهك.
..؟72"!لأفبببماعي.ئر

+-.-ص+..م!.

..20،.ةدأ..:!هرعزب..رص.

.صلهقز!النعهعفى،"،-ال!ثى:!عهعي

ة369عه،2جلهعئر،--ظ!ره.-فئ!نرىف!-!حة

.ء؟3.صطعائى.،.ئظمفىفي*كهبفلرآ.الفوآثه:فئ!"!من!عاو

.3!ألآ!ز!ؤهبسورةأث!

*!حملهععبعالفرا!ىالئحعؤ.فى:*قث!.!هي

.369ص،2ج!لععفمر،الفرأعكإلفثر.فق.ح!المحؤوكه

"،ول(أ .29صهالععهغ،!ضا!كاهمطئىينل!ة:سالولن

(9)
.38آء*.:تفو!ؤلاسووة.

.؟-9لأص،4!أ،ف!لكاثعا:!مخثير!له!(ص!-آ.أ

.؟3.صالمعانى،قىفئالمبائىمحعأبهقة.الفوأقي2علوفنمظعنافى(؟8ة
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طدوقا!بلاردأ!اءبضمعامرالجرتر"ه"2(السماجر(ايهايا!وتسأئوا(؟أتعالىوقوده

أفط.و!غبالباقوذوو!بالأفص"يهاعلىوالكسائىعمروأبوووقفبعتحسها،

وحذفه!ا،ألياءبإثبات(8اأيقرغقنكئمل!خسسؤنح!لامجتاث!!يا131ذهالىوقول!

طن!والحجةالكلأم،فىفىووهلكئرةءأ!غلافىالحذفاستعملأنهحذفلمنوالحعجة

الأكل.علىبهأتىأنهأثبعت

وحفصعاهروأب!نافع)6(قرأهئفمع!!91تخئت!يهقا!ؤييفنما(5)تعالىوفوله

إلباتوذرقوأهوالشعامية،المدنيةالمصاحففىهووكطعلكبهائين،الأنفمص""تشمت!يه

الياءبعطماءأثبتلمنوالحمجة)7(،والعوأقهكةهصاحففىهووكذلك،بواحدة

فىأحضحلماأثهحذفهألمنوالحج!"اها"،عبىمحا!لأنهتشعنهىهفعولىأظهوأنه

.الكلامفىفضلةلأقالمفعولىطوحخففهأوهفعولطوذأعلىفعلىواحدةك!مة

ب!مزة!9)الكوفيونيقرأهإخستائا!بؤالذئهأ؟ئسئان!ؤؤصينا:18)تعالىوقوله

هيضاحففىهىوكذليعكبعدها،ى!أوأ-لسعين،وفتحألىء،وأسكاقهكسعووة،

ألف،ولاهمؤ،و!غ.همنالسعينوإسكانأ!ناع،م!ضبحسنا*8و.الباقون،الكيوفة

أحسعائا،يحسعناحسقننفالأو.لط،هيجعرالط"؟وهميا).هصماحف!م،فىهىوكذلك

.494آ:لزصفسعووة"أ(

.962ص،؟9صهالععبح8لهفرامظفىالححةخألو*:أفي(2)

.68الأأوخرف:سورة!هم

54ج،الكشاهمطالؤمخثمصى:أيضارأنظر8882صوانظدر،692!8!صسبحالفرأعاتفىالح!ةفىلو*:اق(8"

.702ص

.7!ة!آ!لزخرف:سورة(5)

.؟97محه8السبحالفراعاتنىالفب!ع!:الدأنى(6)

.37+ص،2جالعشرهالفراعاكطفىالناثرالجزرى:-أبن

.297ص-296صالععبح،الفراةأتفىالحح!:خمالوبهأبن(7ة

.115لطالأحفأف:سورة()

.؟99محه!لح!عبح،القرأع!تفىالنبسبرةالدانى9)

373ص،2جابعشر،!لفراءأتنىالنشرالجزرى:-أبن

!30.صالسعبع،الفراءاتفىالححة:خكالويهأب!(1."

-؟؟3-
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رتأويلىواحد،هعنىألىلرحعالظوالمصدراذحسنا،،محسنحسن،هنوالعانى

حسضا.أوإحسائما،!يفعلىأنووصيناه"؟!،الكلام

أذأوالحعبع!اصأبن(315فرأوالرئخأدظ!ب!اثثو!ؤأ!ب(2)تعالىوقوله

وهعألمجطلخفض،الويحعاذا""أالكسع!ائىوقرأ،ءا!ألاالثلأئةفىبالعصبوالرمجمانأالعصف

الثلاثة.بوفحالباقبردظرقوأبالوفح،عداه

ذاهمط-ؤالغخلىقايه!ةاع!يي!:قولهعلسىردهأنعهبالبراو:قئألمن(8"والحجة

علىرفىهأنطوالثصبببكالألفتوأن!مل-،ةححلاوالغضفو!فو!ؤائضبكمايم(91

العضف.ذأالحبوأنبتأئعيوأن(.-خ!ؤؤدشنغقا!ؤالسعخا!:توله

والومجأن،والخب..قيلهعلىبا-لود!أليل!ان!تعالىقولهفىالزفعووح!ه

معا:والرمجماق،التين:،العصفن.ألواكيحالطالعصففى:ئولىمحلىنجالودالخفضووحه

الحب.وهر:،الزؤقهنفيه

محامو106)نبأتوإهؤأ-؟كرأيم(أئخلآليثخىثل!بواسنئم!لتأؤك:(!"تعالىوتوله

ذى8البياقودطوقوأهالصناهية،المضاحففىفو-وكذلكالذألى،بعدبواوالجلالى""فو

حعلطأنه!7محاهماأبنوحجيةهصياحف!م،فىهووكذلكالذالط،بعدبياءالجلالى"

أ"وبك".:ليقولهوصفأفحيعبوهالبائونأما،للاسمصفة

.؟33صنى+المطنظمفىالمبانىكعاهميض!عة!لفو(3:علومفىهففان")

.؟2ة!؟الرحن:سروة(أ

.602ص،عب!علا!لفرأءألهتفىالنيعي:نى!ل!"

.38.ص82ج8الععثرالفراعاتفي!لفاثرالجؤرى:-الن

.923صاسبح،الضأعاففىالح!:.خالويهابن("

.؟3؟صالمعانى،نظدمفىالمبانىمحعاىهفدهةالفرأذ:علوآنىمففان-

.452ص،4ج،الكمععاف:الزمخعث!وى-

.78أيةأدحمه:سورة(51

.702صالععبح،الفراءأتفىالقيعع!:الدانى(6"

،328ص،2جالععضر،الفراةاتفىالناثرالجزدىى:-ابن

.362ص،4جالكعفعاف،الزضثعوى:يه!
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ومجد،،وكلىعامر)21اب!ترأهأئخسفنى(الفةوغذ!وكيلأتعألى)!(وقوله

فىهووكذأبالنصعبالباقونوقواهالشعاهمية،المصاحففىهووكذا،اللامبوفعلئة،،ا

إلىرمحداهعنه،خروابعده-الفعلىوجعلىا"أكلااأبتدأأنهرفعلمن(3أوالحجة،مصاحفهم

عنكفايسةلأنهسامخفيفأا!ساءخؤلىثم،الحسعغى!أوعدهوكلىيد:8بعدهالضم!و

هوخزأا"ومحدأ"فيهأعملىأنها"كلا"!طلمنوالحجة،الكلامفى!ةوهوهفيعول،

ععدهآ.لعهلهاكعما

دأ+،،ف!نعأمروأبننافحأ!(قرأهالخييذ(الغييىفؤالفةظد!ف!شالى)8(و.قوله

روا!حيزبالباقونهسوأهرقد،آوالشعااديفةمضماضطفىهووكذأ"6("هو"،بغ!الغنئ!

هبش!أ.أنها!ةأووالخؤ،النعتبينفاضليةحطهأفأثبتهلمنى!حط!حلاوهو،

حعهملىأذ4"هبر"طرحلمنوالح!حة-إن،و!خوفحهوضعفىجملةفيكوكخبروا"الغفى"

له.نعتار"الخعدأ"فاصلةبغكل*إني*خو"الخى"

يخافي"*فمعلاعغاهووأبنناقعأ9(قراه.غعيباقا(ئخاهمط!ؤلأ:(8"شمالىوقوله

ألثهـعيىأئهأ.لعوإقأجملىتوأءفىو!ؤ؟لوأو،توألمنن(؟والححه!ز.ياليراو،واليا!نبالفاي

.؟.آلأأ!ط:!سورة("أ

.082ص!سهح،العراعالصفىلهفعسعكلمانى:(2"

.3!4ص،2ج!لعثر،!لغراعأتفىالفائعوأفىوى:ان:أ

.3؟8ص،السبعالقرا!اففىالححةخالوأ*:!أيبهم

.24!أا!ى:سيوة("

..082ص!لمحععح،النراطتفى!ععكل:ئف!لا("

.3800.4ص،4ج،!كغثعافالزمخشعرى:()

..،384ص،2جالعضو،الفراع!ف!فثرة.-فى:ا!زرى!-أبق

!م+
.2؟!هء،السبعالقراءاهمتفىالححدةضيه:انا

*.؟5آيةالمسععى:سوره(!)

.223صالسبسح،الفراع!ففىالفبحعكلالهمانى:(9)

.34صه،434صالعمبح،الفراعاتفىالححة:خالويهاين!2."

-9؟5-
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فعلهم،همنليسعع!-لأنطبالواواستأ!تثم،التمامإلى11"فمععواهاقولهمحندبالكلام

المدينةأهلىهصاحففى(؟)وهوبالفاء،قرأهلمنوالحعجةلهم،تقدمهتصلا.مماولا

الفاءفكاشتفشعيئا،شعيئاأولهعلى؟خوهوعطفبعضا،بعضهالكلأمأتبحأنهوالشعماآ

الأولى.بع!الآخوويجعلىهوتبا،بالكلأمتأتىلأنهاأولىبذلك

.607ص8،ج8،"(الزمم!عري:!يكبعئعذ
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لسبعةاءألقوا

.ممصاحمهعثمانإليهابععثالئىالإسلاهيةالأهصأوهنهصو.كلأهلىكمان

سو!الر!عأخذوهالذ!الصحابةعنفيهماويتلقولطهصحفهم،فىبمأيقراون

،وعروة،المسجعبأبن:بالمدينةفكانبالفرأءةأشتهرهنبينهمهنعرفوقد،(صأ

عاهو:وبالبجرةوالأسوئ!،علقمة:وبالكوفةوعطاء،عمكل،بنعبيد:وبمكةلم،وسا

المخؤوهى.شعهأبأبىبنالمخ!ةوبألععام،الغا!ه،وأبوهيبى،عبدبن

1211ولتبدو،ا!بضبوأضنوأل!قواء،قؤمتجردالثافئأقيوقخلالىوفى4

بذلئثفقرأوأ.أقضر،المصحفخطوأفقفييمالاسيماأخقلافاتهنلهمووىما

فئاءتهيمتلقىعلىبلاصمأهلىأجمسححينهرلاءأهروأشعتص6لههيم،أحقلأدحسه

أبسبعئما!الأهلىعلىشيمستة6لصمالىتأكدولفف،تبسلا..ءإوقلاهموهولاءبمالقبولى؟

مجوأبوجمعها.أدأيسع،الضلظفىإلافىها.عنهشيزةالتوأ!ات.ئحنلم!و(ةكعبة

السعب!".الأدعهصالمئعزلهالسبى،لعرأعالصوالمرأدعامجد،أدن

.ء:!ع9أق*الأولى

أصلعن45سئهمحهدع!لوالطأوئ،عيمروانمجعكللن!يي3-إ.بهو

فرالي!.،.!أوقافىهكطأهلىإطآوكانمحعد،أبووضلىسعيدأبوومجنيته""(8فاوسى

للةامجند(!!ىقوعبأمى،أقصلىو!وباسجير،اقومجياروبعضلا..نب..*أعبدعلي

ن!110اذوعبد؟مجاكلبن.ذأعبدعلىمجاهكرهرأكحب،بنأبىعلىالسعثببن

وهر+،بهعببنابىلحىعباسنبا.أرلوعبأس،ابنهولاهغلىدوب!وهرأال!عب،

ستةوتيبلى،!ه؟02سنة!كلابنوتوفى،(صأ!اوسولىعلسعنىكدب!نأبى

22؟هـ.

.273صالمحرر،اولهحلكنابة!ةأبنهفدمةالئر؟ذ،علبرآفىمفنانا"ة

.327ص،؟ج8ذالفر2سمفىالرهان:الزوكحئى(21

يه!
443ص؟هجا!فراء،لحفاتفى!لفهايةة!اغ:أ!زرىاقأ

327ص،؟جالفر؟3،علومنىالبرهانالزليكشى:(8"

.؟2.ص8؟ج9لععثر،الفراءأتفىالنشرالحؤوى:أبن(5)

-؟؟7-
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فيح:نأ:فىلظا

هم!%صن!طهـط70سنهدىولد،لعيم)"اأبى!بالوصعيدبىنافعهو

عب!بو4ىل!يقوالوص،عبأبووفيلى،الحسنأبووقيلىوويم،أبوركضيقه،أصبهاث

ر!بالرحميعبدش!بيم،المدينةأهلىتابمى!مجمماعةعنالقواءةأخذهدفىوموأفه،

قوأوقدإلؤهبرى،شميهاببنهسلمبنومححدالقعقاج،بنيزيدحعفروأبوموهؤ،

بهعب.ابن.بىعلئتجوأ،ألذىربيعةأبىينمحياشبندئةأعبدعلىهولاع)2(

-الأعونجوأن!+علن.-الأعوجأ0قؤإنهر!خأئافعأدطالجؤ-وىأ3(أبنذكوبهذللق

ولفد،كعببقأبىعنىتل.أزت--ب.!لات(..8-"ةويزهأبا.وأن--هريوة،أبىعلققو%ةبت:قالى

أنعم!:بخنهألللقألطبها،%لقوةا-ءةنسايو.ت!ةيلإوأئفهعتبمالمدينة،الضابعين-بغدبابقرإءةفأم

..هـبالمديغة..169سنةتوفىوقدنعم،:فالىئأفع،.قواءةلهقيلىسغة،المديئةأهلىقواءة

."9خ.يف--"-!*.ض؟""-8س--.-اول:بنعصوأبو:الظليث

.ممكهل!فوأ،!8هشهودالبجوى،!.اغيذبنغماوبنالعلاجببن؟!!)ن.ابؤهو

رفيغوفيحالعاليةأببرهن...اشهرهاكأنغضةجمأعةأ6(علىوالبصوةوألبهوفة،والمذيئية*

وسعيد؟7(كيعب،بنأبىمحنالقو؟نأخذرتدهـ،1ء4سنةتوفىالرياحىههوأدطأبن

العععيا-عن!بلزلدحعولإأيرهـا"3سئه"الوفىحبربنوبهد"95"لهعلىو!بحأبن

عبسأسرو*-الذىآبنعلى.أقو؟نهولإء،فرأوقدك!رو،بقلئةاوعبيد"!.813معنة"توفى

+؟؟2محط!لسابقالمرححالجزرى:انا4،)

.44.ص،؟جالقراء،طفاتفى!لفها!ةغال!الجزرى:ن!ا(21

،8صالنيحعابورى،نفسروأن!

ول-
3؟ص،؟جالفراء،طبدف!تفىالنهايةغايةأمؤرى:اين

.232ص،23؟ص،2جالصابق،الموححأفيرى:أبق("أ

.349ص-346ص،؟ج!لفراء،طبفاهمتفى!لنلأيةغايةفىتربخهأنلى(!)

؟33ص،؟ج8العشرالفرأءأتفىالنعثرأجزوى:انأعندبائهمثبناانلى(6"

826صوانلى،03صه5؟جالغراع،طظتفىالنهـأيةغاية:ترجمفهانكل*أ

-؟28-
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لقوأتقوئ.مماإلاأقرأأنلىلينمىأن،،لول!أقؤاله)؟(وهنكيعب،بنأبىعلىقرأه

هـ.451سنةبالكوفة!2أتوفىوقفحررئا،وذكر8وكذأركذابغها

ابخقد:أبىبن.محاص!أك!ا!ابح:

ربيجة..بنحبيعببنأدمحبدالرحن"8(عبدأبىمحليي،.قبرأبالكوفة.الفوأءشعيخ

.(صأ!ق.أرسؤلىعبىأبىولهوأبن.كدب،أبىعلى.هوأالذىالسعلضى

الوحند!بعأبوإل!حرفااحدأتوأنيهامحاضيمكىلاق،:ىشايجمبنبكوأ-بوقعالي

وشلى؟إ.27سفةتوفىرتدؤوةعلى(فأعوض".عفدهـ،دنأرحجوكفتالضفلمى،

ت++8""005"ء.281ءسفه
..!!-،..ةؤخ-.-:!عجم*أ

!الؤبافتالبيبىاببهرفىعمأوةأبوأحماغيلىبنعيظل!ةبنخييعببن(6بصهصؤس.

حونعا.-لهزأهمنهط:.لهعرلىر!أشط8.بأمحبربئالبوأىنبنأنس2-أط8-.-..وبهبمابط*في08ممنهود.

الذئ!لشنبيغى.4أ!بدفيغعووأسحقأ3؟أبوبخليفبمفىأوفئ،!أب4.أل!امحعأ"نن

؟.ث؟56شنةولوفق،ط!.ناأبئيمجلبئهؤأالذي!لبمل!الإحنعبدب!أىلع.أزب.

.".+....".؟هـمجلوأن!8سفهفيفيلي.

".،".-.:أ":فيفىلنعأا

مجعىه!فيوهرالأسدكه؟!بن.فكلوزبهضبنبنإدمجيدنب".هؤمخبى(8علز!.هر

:ينصبعكضي!.ومجنأعتمافىه،عليبهوكالطالزيابت؟حؤةعلىفىلم،.وط!العبرأقسؤادهن

2*نحز0*.....!كلبن،-ل!

.-..2لأ..ص8،-حى؟!لا...افـهطفى4.ئهافل!:ا!رىلبن("ا-

/.-...2--2ضلإ،؟ج!نبزآن،محلؤنمنىاليوهانالزركئمى:به!

..*بء.3.9-3،6ص؟؟فيلهفرأء،.!فاتفىلهنهاالةفيفىترجمقهافوجم!

*..4؟صلأ،،جاق،الساللزحجالحزر!،:ألن(8"

.398ص،؟جفواء،طبقاتفيإفهانغايةفىترجمته6في،82سنةئونى.لأمع!،،.حبشفىزرمريأيوهؤ(.)

-.263-2!2ص؟1جلهضاء8طهقاتفىف!يألأ+؟افاترعفه:للى،61

.هيه!

8-.؟6!ص،2ج!ر،لهفؤاطتنىالنثعوأفىوى:افي

فى.!لئعفعوا!أوائظرهـ،.ء38ء-صه،\جألقرأء،طهفأتفىالغهأء..غالط.لجبز!ى:ألنترعقه:ائ!("أ

.731-؟107ص،؟.ج8العشرالعزأطلى

-؟؟9-.
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وأقسردهشعق،دخلىوقد،حمزةد!عببألكوفةالافراءرئاسةإليهته!تنأوقد

ويذكعمر،اف!أهونما!يأفىبالسعبعةألحقوقد،أوقاته؟خرفىببغدأدأقامثح.ممصعجدهما،

لعموب.هوضوعفىنحوهاهـأو003ست!أثبيعهالذ-ىهومجاهدأبنأدطالزركشى

وقعراءة،حمؤةتوأءةهنأخ!تارفقالىالكنسائىطويقيةمجأهدأ1(ابنأوضحوتد

هـ.189سنةترفىوقدالأئدمة،هنتقدمهن؟ثأوعنخاوحةو!غهتوس!قواع!ه!غ

!كا!:بن!أبالسناي:

أليحصبى:ععوالطأبوثيمبنيزيدبنعاهوبنأذعبدهو

وكالط،!؟9سضهأ3(ولهملىالأصحهـتلى8سنهولد(2عبوأدطةأبووكنعغه

بنأثغكلةئ!ع؟---أرئ-وتد""(بها،*ألانجرإءهابعيخةإلل!ة.-وائنهيعت،القوأءةفى.آالشعاأهكإعام.-

رقيلى،سف.1.-1نيشمنتةبدهكلقئوفى..-!فافيبخ.ت-.وتجيدأفئعنبانمجلر،،المخزرهيشبهاهمسهأ!بما.

..سه0011شه

لهنم-ترأءوفييعوع،االسبعة""فكللاءاشعغهاوأكت!دأ.التىالأ؟سبابخيطيي!اب!.وفىبر

كفكلئرافئالعث:.النانىالعصوفىالقوأءهوكان:(ه"ىكميغولىبهاالثيا!بيرتمسعك

إلىنن!روأالميضخف!،وافطقمماعلىالوأبعالعصرفىلقنصووأأدط-ا.لئاسفأوأفىالعد،

،غمرهطالى!قد"العلتم،وكمالى،الذينوحسننالئقك،-فىؤالأممائة8با-لغقهضشهووإبام

عفماناليهوحطهصوكلىهناوفوفأف-!،هتلاكخمعلنئصوإكلوأجمغ،.8رهأوأ!تهر

أهلىهنعحووابوفكانالمصر،ذلكهصحفعلى-تراءنه!فةهذهأهافاهصحفعا

وأبن،؟الد!أقأ!لىهنوالكبعإددة،وسرأدطالكوفةأهلىهنوعاصموحزةالهصوة،

اكينة.أفلىهنو-ظفحالاثعام،أهلىعنعاهووابن8هكةأخلىننبمنلى

هنةعئألا*..ءاللكسهعنأخذتالتىالسعبحاالقؤأطتعلىالإجساعتجأنوبعد

.538ص،؟جالفرأء-،طبفاتفىمعلألأظتيلنبزفيى:"أفي4")

.،2صه-323ص،؟جالفرأءهطبئالهتفىلمغهالآ!طلآفقترععس:ان!يه!

يما
.328ص،!ج8الئر(نعلومفىالبرهاذالزؤكليشمى:ححر

.+أ84ص،؟ج8الععثرالفراطشطفىر!ئ!)"؟ص..!!..+ينفنلىفىفي:

.329ص.8؟جالفرأن،محلوآفى!هافئ!!كشعى:(..أ
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سننةهـوتوفى245سغةولد11مجامد)11بنبكرأبوذكرنا--كحاجحها،القرأء،

بهمألمحقضودطوألحقهـ،030سنةالسععبحةسنبعهنأولىبأنسهعوم!ولخس،"324

حمعأنهالجؤوىابرذكروقدأنبصرة،أكلإمامالحضرهى"إسحاقطبي"يعقوبحطأ2(

أ"سه229ستةوتوفىهـ-515سنةولدهشعانما"13بنةو"خلف،الكمععبمائىهنالحررف

تأبعىوهوالقعقأع"،بنيزيد(4حعفو"أةأبأا"وأيضا،الكيسائىعلىا!روفقوأوقد

فىأوعبيعد،ربيعةأبىبنعيأيق!بدئةأعبدعلىالقر؟دط!ضوقدهـ،30!شتوفى

.عباسبن

الذين،أئمةعندالسبعةهنغ!رهموقرأءةالثلاذ4،هؤلإءقراءةبينفوقولا

العصر.بالفواءاتعوفهصطلحلديناوحدالصبحالقواءاتألىوب!ضافتها

السعيبعةهيرلاءن!هوأحطسإلىنسعبقهافىليسالقوأءةصحةفىالحيكم-وهعيأو

شسووطتوافرتإذأأنه.اى،الصحيحةالقرأءةحدت!حتفىخولهافىوإنما،العشرةأو

الأثيمعةعنكأشتسعوأءإنكارهيأ،!لىولاوده،مجوؤلاف!نجههاقواءةفىاليصحة

عككلهم.عنأمالعشرةعنآأالععبحة

نأيغبغى،أقلا15)فولهفىالحلميةالئقديةالأصولىهذهإلىشعإهةأيولفتوقد

،ةح!صلالفعظمحليهاويطقالسعبعة،الأئمةهرلإءهنوأحدألىتعزىقوأءةبكليغتر

ظكأستحماععلىالاعضافىف!لط،الضابطذكفىفىخلتإذاإلاأنزلعتهكيذاوأنهـا

أليه!.تنسعيبعمنلاالأوصاف

ابعنيأبىهتهسمستةانصالىحانعب-إلىيجدالسعبعة،القواءأسانيديتبعوهن

الجؤوىأينأشعاركذليكعنيم،صلتهـمتخفصملاللعشرةالمكعملينالثلاثةأنععبت

.421-؟39ص،؟ج!لفرأء8طيفاتفىالنهايةظلأالجزرى:ن!اترجمع!:اف!()

389-386ص82جاق،لهصعاالمرححالجزوى:انا:ترتجهأنلى()

27،-272ص5؟ج.مطبقألىحح:أ!زرىأب!ةترحمتهأن!يح"

38،-382ص82جهقب!لاالمرححة!!زجلأب!نرحمنه:ان!

77ص،\جالفرأنةعلومهىا+لهعاذ!لععيوطىة".أ

8.عه5،جمحععثره،لفر،طتلهى،لنشرأفىرى.-ألن

-؟،؟-
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هويبرة،وأبيوعبعاهبى.،إبسقالصحابعةهن01!قر؟نعليه،،تجرأفقالىأ.؟(:ع!ليةقوأوأهنالنما

ن!بأفةاوغبنددبيطة..،أبىبنمجما!ذ.بنأعبدالتابعينوهقألاببمائغب،بنفة.أوعبد

.ه!4ولا.المحإلعهوأبو،الجلصى-الوجنعبدؤأير8حبييب

رأرفىاينب.!لأ-.قبالنذئالمضحع!!2أن3كلهدللببهن+بع!ا.مخرجاليعئليالمحصلهص..

هـ
..

بهثضة.وهى--إضأ.-!ىبافلامجنالأخبركبالطيعؤىحاشبط.ألى.!ببسنإبىطوسئىدن

".ى!"-...*ء.+-..8..لمحصىلا

....+.

...

..!8،0ء+..

كا.ة"...

.-.*"-.*.---.ب*-ـه"+"--.6..8."...ت.،...

-*،3ء-.""*-
.-ب-.---

ء-+.،..

.ب.3،ص8؟ج-فيغراء،!غاففى!.الفه!ة:ى!!ي!.(؟أ

.-7صبم،!؟!ئالعو!ق،محلوآئىأثىلعابز-!لععيوظى:

.؟5؟فيثيعوأن،خ!رتثعاهين:لهصيوومحيدلهدمحعور+
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الأولىالفعلى

لي!و!ألإ.!وتيكا-بة-ثتصلىأخبأو

لجستبهخعماصفح!صهكعببنلأبىفيهصاؤالذىبالزهنمعوفتنماإن

سسعود،بعنللئهاعبدجعهكماالقو؟ن(؟)عمجتدكاقأنهفيهلاشعلظممالكن،وافية

العنعانى،المصحفكلعابةفبلىسورييأفيشعالعةقراءتهكاذتولفد،حبلىفيرهعاذ

المدينةإليبمصحفلالوأالشعامأهلى!عضأنيذكوخو(2المصاحفةكئا"وفى

أبىن!11شنرلىالسعوافى.لفوأعةمخالقةقىأعة.لهنرئالعرضهذأونى،عليهليعوضوه

الذىالمصحفوهبهمفىهشعق،أهلىهننفرفىيخةالمفإلىوعبءأدو!حملأأباأنادأود:

المدينة،وأهلى،وعلي8تي.اثيينوؤروبهصب،بنأيىعلىليصضوهدمجشقأكلبهحاء

كفؤراالنه!خغلى!أذ:(8ةالآيةهذهتوأوافلمآا!طاب،أببنمحمرعلىروئا9ث!ضيو

نقالى،2الجيوأالمسع!دلفسعدحواكماحيئبمرلوائخاجمكيز!خجمةأئخيمة!ظويهمنى

بنأبيىألىأدع.:المدينةأهلىهنلوحلىققالى8كيحبق!أتج!لرأ:!برأكمآمنعمو:

ه!اهعكلأبيناكعببنأبىفوحدأفئ!بآ،هعه،انطي.أالسعىللر!لوبخالى8كبب

!عائ!لمو:!أفقافي:مجمر،المرهنينأهكلأحعط:ىئي!ملادظلطثم،عالهفسعدما،
-..ء

مجغسبرتش!عبئقكنتممأللدهشعقى.:أيىفيقالىكان،بالذىالمديئىفيأخبره.الملىشينأه!

يديه،والقطوان+تلىهشسعر،وهوعمرأليجاء.ثمضعر،هغكمفى.يشعتدلبرالومجعب

المسنجدلفاببحوابهباحميعم!ولبرفعوأوأ!وكلأعبر،لهمفالىعمر،!لىظما

-،إللهبعمفقإلىالعإعه،قىأ"ؤيدذقرأ-أقوأ،لؤيد:عموففالىأتر9لهبم،أئا!أئقالى!آالحرا

لإبغععرفي،أحيضعر.كععع!أنىلعبلمإئكعمسر،لاطهوأأبىفعالطهذأ،الاأبرهمطلا

.239ص،؟جلهقزأثة2!ع!قله!هافىالزركلعئعى:(؟ة

+8
.؟56ص8؟55ص!ح!"ثعالي:*رص!أألن

.9؟صللعلالهيقىفىىن!بأ"كم!يضعةفىأ3:محلىمنىهنم!عتان-

كلأ.الأسلى:فى+.

يحأ..-أرئيوه!و!كههمةطزمهمالمبئم!ومجليهب!عمرطىسكعممسالط!فئل!لى!ىلدصحفنىالأ!ة(8ة

.26الآالغتح:سورةقلعغا(ثتيءيكلالفةوحمتانومنتقابقا

.273عه8جلهكثطفكمم!ثرى:الألأ.مناسبةكلى-

.-!ل2-هـ
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بشيىأحدأحلمحف*،بايىلألزهنأصقلننفةوابى،ر!فحومجيجبون،وأدنوا

غفوأذك،اللهمعمو:فقالى:أهوتحتىأخدأأتوئ،،ولا(؟عساكماأبنروأيةوتؤيد

.(،علمتهاالئالعىفعلمعلمأ،عفدكحعكقدفىاأنلتغلم

أهص،ذأتأسووعنلنأمخشف.بأدطبهفيلةالموقفطذأأالشعاهملةوالوؤية

فى!زددلاأبىعنإخطوهابأئيميح!روهفلما،مئه!تءاوقدهشعقأهلى-علتىيئبهيو.فعمو

*غلييلأ،يقوهالغأهةقراءةتوافق.التى8لابخنطبنؤيدتؤأءةيسعمععئدهاثبمإئكفأرها-.أيضأ،

يوسدولا،صأ،فةا0وسعولىعنأخذهأه..!ظقحي-أئهوحجته،هئء-.اوقبيحتحنتنكلمفى.أضأ

."!-

"..+.4!.هفه.جمعةكنعنأ*.غدجن!.رتطلأ5.

*لعهكانأنجغأأ2(أن.!عكالى6نيعيحعشلى-.الالئحوهدأعلى..ألأهرف!لكاأ"تحجمو-ة!-!

الذ"لهكاف!م!ل....لضألإئبنلا"أشانحإلىمؤمدو+،ءلوىل؟أهنوحافىيسعوهىهصحفظ

بها.يقلىأالتىالمعظلفة"الفرا"فىيجاولأنأحدمجرؤأفييكو.لحودط*-أنجوخمجه

هسهم!"إلىيشعلىهسا.الأ.خباوهنو!ةيئأ!ر،مجصوهئذأبىهضجف!.لقد-2"..

أبى،ب!عنمحميدإلىتدسوأ.ألععوأىل!هأهن.نماسع!ا*أئاداردأك!أبىان+اقوودقف-ص-،هدإ!!

فبضهقدمحميعد:فمالى،ىن!هلإهصحعفلتافأخوجالعواقهنمخعملفيا.إليذ*أكأ!فقالوأ.:

."+عنمأنتبفعهتدناك:لئا،أخوحهدئة.أناخبس"..اؤلأت،عنيقان

ما.كضلىمحينطفكا*حرقفقدئعلم،أ!مكه!حيل..ىيأف!هشنانفذأيكنلم.ر

،سعغهأتؤفىالجحدوىالصبأح!أبينعاضمكأوكلى،الحجاجأنكعأهصخفه..،-أ-ذع

لعطعوا.كسلأد!وأهرجم!مالمصسأحفيبممبعأصيىانوعلىوفح،!ب!أ...وئاحمه.-؟-"ب
-ء

عفمأن.لمضخفمخألفاوخطنؤ؟دصخف

هنرلكن.غلىه،.أخوى!صاصمل"2رمدصهلكنلمأبىهصحفإنوييدبؤ

..328ص2جا!هكل8الفاو!خعععاكر:أن"210

أثوسلأفهاصناكرن!بأدواية"فنرردتبأحرىاس!ئبد!رأينا..الئىالألفا!يعضداودأيىانا!واهفيغا-

آلعععاى+مح--.قيهعفعةالعبعواعيول

31.
.\؟4صالمصاحيفمحيعالهية!غهحفرى:1ولر

.28صيلصاحفمحعاهمي:ددأأي!ه!أ .وكطلن

العرلعة*.الكئبإحياءدأر82صالفرأذىلك!مثستأرفى:ة!تجتأبن("
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هكقوئدامصخاأل!جص..ه!فعبا!ب،بر،،إلىلقولىأ8(:روايةففمة،نسعصأنهألمحتصلى

كانعتهنه"خعوىلسخةذ!ف،الفهوستفىحأءسدمنا.مماأنناولوأبى(،لقوأءةوفف!ا

أب!يقولى.الهجوىالثالعثالقرد!هنتص!فىشعاذأنابنعضرفىهوحودةهاؤالعت

فىالشووتأليفكعأدط:قالىأصحابناكل!الففةانو!جنأ:شعماذأنبنالمفضلىقالى:(2)النديم

عندفوسخينرأس.علىالأنصارقرية!ايقاليقويةفىبالبصوةكيعدببنأبىةء.أرق

ووينأه،أبىهصحفهيووقالىهيصحفا،إليناأخوجالأذصأوى،الملكعبدبنمحمد

الآ!.وعددالوهعلى،وخرأتيمالعععوو،أوأئلىفأستخرحتفيه،فنظرت1نجائغا،عن

نألعو،أبىهصحيعفهنفقطترأءألتأربحالمصاحفالكئ!اب)3(ذكيروقد

لدله،كعانهاعلىالمصحفلفظنطقأدطالقولطفىالمؤلدهنلكالطكذلكا!اهو

مماالعاهةعليهلمأالميذالفةأبىئوأءأتهنالكئكلتضبغبتقدالتفسع!وكنبأنوالواقع

آلموصوعهذأنجىالمصاضطكتابهن-فدتقكالأووأقبعض-ألطفىالشنكأ8(ين!

.ةيو!اظلاهكغبةنسعخةعن!"أخذتالذىالأصلىهن

.2؟همههالمصاحفمحعا!همضةحفوعى:؟رئو"2ز

.4صلآ!لفهوسعتالندهميم:ابو(2"

.ة.3-صالمصاح!فمحماهمبفىاه!وصنرأحح،لكعا"،!!غهوضوعهافىبالنعلبقننظو!اسوله!(+

.\؟1صالمصاحفكفاكهمقمةحفرى:؟ونر("/

-؟27-
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كعببنأبى!عف!ىا!ووط!!

إنهيقولطمنالعلطةفمن،المصحففىبعاه!السورتوتبفىرأياذهناك

أدلته.هولاءمنفريقولكل؟الصحابةمنبحتهادإنهيقولىهنؤمنهم،توفيقى

ان!سرراذسعاقإنيقولى)؟(:فهو،القوطبىالأولىبعالوأىيأنجن!ؤدطوممن

أللوحفىطةأعئدهوهكذاالسورف!ؤ!ط،محهأ،الئبىمحبنكنةالآيالرر،كاتسالهط
مج

هعذاعلىالمصماحففىالقر؟نأثبيتوقدالأخلىة،العرضةت!!كوعليه،المحفوظ

،الآياتنظمأفسدكمنههوموخرةأخوىقدمأوهقذهةسورةأخوفخنالتأ!ب،

.والك!لمآ!.الجولإفو!ئمير

أبلىفومعاءكعععاكانوسووهالقو؟ن؟يات.لوتيبأن(2حؤمةأبن"فيضرى.ت.

ي!وردأنطثيم،دونهأحدألىترتيبهيكلىلمإلذيرهوتجههوأل!إلهلاهترله،والإكوأم

تتانة(،غقنتيعاإدظنسئم+نةئر3ئعائيغتز؟ناةئ!ذأ+نةؤفو3خئغةغقنتا)إبى!تعالمأتوله

حووفهتويخطءهنهوكماالقرأنجمجحأنضرورةتبينالآيةفذهأنويقبرلن:

ودونجعه،وحلىعؤلئةافعلىهمنف!ف.هر،كماجححمىوسروهو؟داله،وكلعلأده،

تقديعأحدأيسمعفلاللغاسالسلامعليهوبينهالسعلام،عليهنبيهألى"بهأوحىوجميهه،

أصلآ.هعدمثأخصرلاهلىخر،-

أهووقدإلاسووةفؤلتهاقوله"3!فىذلكإلىالنيسعابووىأثعاووون

ك!ذا".سووةيحفبيصيهأالكاتجط:أنأص!الهدوسولى

السووتوتيب،توقيفيةإلىأصحأبهيافيهبالتىالنقسيولىهذهأنوواضيح

هنأحديجهديكنلمأال!ؤتيب!أنهوجميغا،فيهاي!ؤددوأحد!هعنىمحنمخؤجلا

وقفععهطهاهنبوحىأصأالرسولىصنعهنهووإنماهغهم،!اعةبيجلىأر،الصحابة

هاصفح.على

السوووضعتونيبأنعلىتطلعأسبائايقدمأنحاولىهنهولإءهنغ!أدط

.9.ص1جالفر؟نآ"لأحيكاالحاهحالفرطبى:(؟)

.192ص،93ص4جالأحكامأصولىفىألاحك!امحزآ:ابن(2"

.1975سنةالمثبعبط32ص؟جالفرقأذورغبالفرأن،بع!رغلنيسابررى:"51!م
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لهوافقةوثآنيهاالحوأهمضم،لهىكصالحرولهسمجصعسصه!حأ"ئوقيعىأالمجيح!ط!ف

!فللرودت،وثالئعهاالبفعوة،وأولىالمعنىفىالحدكآخوتجها،هالآخوال!سعورأولى

الأخرفلجمل!ةالسعورةجمل!ةلمشعأبهةوصأبعهاألاخلاصأ"،"أوأولى"أتبت"ك!خوظف!للا

ئشعوخ"أ.و"الم*والضحى"آهثلى

ذلكوعلى،الصحابةتولتهتالسورف!اتأدطالفمانىالبرأىأ!محابوحرى

هصاحفهم.أخقلافولء

."عفانأبنغنمانهنينالمليأيرذهنالسعروالزتي!وأهاكصكل"(:ابنيقولى

ى!لعالسعورتوس!يكؤنألط،ثو-يحتعلىأكل!،الطيببنبكوأبوالقآ-ضىو!ولط

ئلقساءهنرهوالصحأبه،ننألاحت!افىوحهعلىكياقالم!صحفة،فى2أليولجيههىط

ث!لك".فىعفهادوضىمحفمان--هنهغ.هشعا.ركعةهطهن!كوهنزلي!،

.الطواك،السبعكثعديمالسعورلاليف*إن:(8فأدىسزبنالخسم!.أبوويقولى

الصحابة"تولته!ق؟لمكثينوتعقيع!ا

هابئدأالميرولىعفىرلبيطألنهالىمحلىهصد!إخعيلاقطأر!ىدوإد.-زفئ.فيء

هسععود،أيسن!حفلإخقلأفتعليلأيذبخروألمأذلهمألإ.ئى،باولثمبالمكي،

!.المصحفب!ؤتيعبأشارالذى!رعثنأنأنوعغيبم!م!أبىوضخف

مجبنأ.فوإنألفد!ؤبهأناذالأئهذلكالأولط،ب!نرأىئأخذ.أدطأفيئمنلىوغن

شه.العصووف!آتحفظقديكونأنىر!ابفأصأالدهوسولطضدالوفاع

.26.ص؟حالغرآن2طوفىالكلهأقكى:!لز!(9"

.262ص821؟سفىلهفولى!طلبصيلاصانلى

.!705ص7جأليخارىصحيحلعفرخلهسعارى!!شاد-الفعع!فى:

ء8،ص836صالفرأن:ل!صفمحكل:الهن(3ة

.59ص!جالفوأنلآحكابمابهحةالفرطبى(+

.!.أل5صالحررالجامحلكنابةعط!أبنمضعةالفر1ن:علومفى-ضناذ

526هص؟جالفرأدعلومهىالكلهان:ىثك!زلا-

.8صه!لفرأنهصائلى.كلعكل-ألن

.258ص؟ج!عرأذ!كلفىلمكلطنالزوكئى:")

-.929-
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الصحعابةيكنلم!والمعانى"؟أ:نظمفىالمبمانىكتالمجطهقدهةصأحبيقولط

علىويثغونتاليفة،يوضونك!انوأا!ملالثرشببهـذأ.هوتج!القو؟دطأن)صأهتهنوقيف

تأخويوحبكانعقلىفآىرإلا،والنزصطبثناءعغهدئةأرضىعثعاقالميؤهنينأه!

تأخ!ويوجعبكعالطربهيف-نؤولة،أولههسنوهىالكعأب.،أخرياتإلىأقوأسورة

بعقلىإليعسهيهتدىلاهذا.الإمرأدطبهذافعلمتترولا،أوائلهاهنوهى،المكيةالسعور

حمح.منل!.نز!طيبهونأن.لمحودظ

البقموة-تقهميخفنىالحق.أهلىعلىححة!لأثهالأئباو!أأ2!بنء-بكوأبرفييرى،-

الؤتيعب.طىا-عنهأخذء،ص(!9رسغوليكالأدطالبقر!فيلينؤلتوالآنيعمام،الأفيعيامعلى

!إنيقرلسرنأ3(ا.لضخأبععةأختهنأدهععنالجورتوتيعبأنيوونالذيبنإن*ثم

هال!ر!ذاكلعأتط،وبخرإهخثنزرنة،؟سعبإبلعهمهـمبئعلبنألبهـموهؤأصأالوصل!

بان-ترب!مجح%ض(الشىهعنيسمعرقكانوأماعلىالعبر؟نألفواه!نماهالكالأنام

دو!لكدذوفي،يتوقايف-منرهلىأئعطإلىالحلأفف!لىهنهمةياحتهاد.السووترتجب

،للغظو"8مجيالىفيهلهمييقىلجق،ى!لطفأسناد

ألايىجياةفئةترنابهـاعلمقدكياقاليابروهبن-أ!نهبأنألمطنجطةأبنبع!ير

نيىهمدهنبعابخمانىلضف!ملاروالحببراهببم،..ال!إالط،ألسعبع.-نأأ!دنماوطوظاهوئعؤلى)"،أص(

أ!عنبيب،رذمترئيععبا.لذىفيهمأك،يوتعيعبهلمهاأالسمبزلي.فىركأنأصأ،الفيى.ؤهن

فععىالمصحفت0لوثيبها،فحىى!عألسووبعضيعرأكان؟ض(الوسبرلىأنس!فيىكذليك

-!-+ترتييها.أستقوهاعلى.السوربعضذكؤأفهكهآفله

هسين!وفثيجحع!عاإلطوالأ-إلسور""كعانعتإقيأأنهو!وةأبنر،ءمخددريضيف+

نظبمألهذلدك!(ئىةم!!.ىلعلفالأخؤ،اليطوفيجمعهاالقعجارروشلا.أدئييالقو،ق،

"..62صأنلعانىنظمفىأ!انىمحلالهيضلا(؟أ

..+.6هض؟ج!فرأ3لأحكانمأولمح:الفرطيى،71

.!75ص!جالهخمارعىصجحشرحإك!لساوىم!فعا*:ىل!عش!يه!

.62ص(جالعر2فئ!لوآفىا+دعافى-!لععع!طي+

.6.!؟جلهعرأثهآلأحكأاولبحح-لمعرطى:.

.2607ةحا!ووالحامحلكنابهمح!بئهفة("

.3*8-3ء2صالعو؟نؤهز8:أيومحمد"*،
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هتلائم،الألفا!ىخ!تهالنضم،م!تلفو-أحدنسمبئعلىيكودطيكادكلهالقصاوالسرو

لذكرالعو(نلهصصمنالعصهفنحدالمصر،إبحاؤصفاتهاأبوؤهنأنكمانظعه،فى

أمحرهاالمدلعهوالسموووأحد،هوضوعلىكلهاالعص!وةوأنسعورة،حياهعهكلمال!هى

الشرعية.للتكليفاتالقفصيليةالأحبهامعلئتصعقملىوهىالقصار،هنليععرر

بخاكذىوافييهثه.أحابعهفهـلىالععبمسمفى-هذأبعنا؟هاعلىالأهركان..وأ!أ

كنابهقكسة.صأحبطيقعولطأخر،وقييما.قدآ،يخماالحكمةعنتكشفالتخصيص

قبل!اأفها.نؤلشتهعالأدهامسووةقدش!.عيلنىالبقوةسووةإنالمعانىنظمفىالمبانى

..د.-.أسبمابأ؟(.لنلائة

عنهؤ!شوبعلععة،تساكلثهاأشتبماثوأ.لذى.الشعكلىفىىلخ.أربهذأأقأحدها:

رد.وأيته،عهميه!أإم!بهعوفعةولافيه،ه!عاإلظبضطرون".-لاكينانراإك!،الخلقجيح

ولوهرلنفبهم،الجهه.صههيرلحىبهوالإيخادعلعغ،همنغ-"صونخمهئلليحعيهمضرورل!

.يل!اعئ.-أذثواهميفقحقنهم

وبحسا8.انعلب.مهوعلاخما!بلأنهالمكقى!عأنندئى-،-لهدآ!الى!-أ!وأ!عائى:

المؤخيو،لمدلهيمعليى-هجعياكلاههما.كادلهنما-ومحاورليا،خعطألهها،أفالئنهىلعرمب

بيالموحعو!برالبعانأهداهنعوىا!الههالعالوأ،أ!؟رعئأهنئمهموهولوالمعدمولأخص

نظأهنأ.هنالمينعقخلىكلاهفا

أفلا!دوقوعالئزول!،مكية.كاشتهوأنالأئحام،سووةأنهو:والفانث.

عهدلاني!يهأأهطكافوأفهمعفعلقين،..ؤشعوابهكلؤق،خطياءكائرا-وإنفهيمهكة،

.ف!ن!عمكفصاؤا،كيانوأ-!بئ،المدينةرأولأ"لجهالىجملةفىخكاضنهم.لخهخلى؟لكععاله!!م

ويحظوذلهعنما-،ألي!هاض،..ويستمعرنويتدأوسوذلها،+،ب!أويتعاصرنأليهردهنكيانوأ

تقديمرجبفكذلك،ىل!جلاعلىالعلمتفديموحبوكماالعلماء،جلةفىفد!لوأ

وليس!الجطهلى،ذنيعبهعنأقبحلمالعاذنجطن!ف،الخطاب!فالأهيينعلىالعلمحلة

الحبهمةف!أوتجيط،السمحبحجيةمححوجهوكالذعىالعقلى،!طعحوجهوك!!

الترولى.فىناخرتوإق،المدنيةبالسعووالقكلمفىالإبتدأة

.87677صالمعافىنظمفىالمبانىمحطلهيمقةالفر؟ن:علوآفىهغلمفاذ(1)

-23لملا-
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القصشحهنشئافهافىكانروكامحقملة،كلهاالأسب!ا"تهنكونوف

بيانفىصحتأنف!نهاهذأوهحعلينا،خ!فىفد!فكلها.هغاكيكؤنروووالتحملى،

كيلها.السعووترسبنىالحكعةليمانتكفىلان!ذلهاالأنعامسووةعلىالبقوةسووةتغديم

ب!ناعحزتأمذلك،فىالصعببإدوأكإلىنصلىأدط.اشطضاتناوصأء

نسعلمأنألايسعنا.!لوأحدأهوأطمأنفسضاسغيحدالنهايةقئف!ننماهعرشه،عنوشاظنا

يفدسيكبهأنحيثالسعووتوسب!.لأصخابةبينالذىهوأض(الرسولط-إنهر.فيلكبه،

2ية.كلىهكاقلهحططكصا،!روةهكنمان.كللهحددأكىالوحىفنجعوحيه.ذلك.

!أ!نقولهأ؟(ذى*شعكلصووهكماليسىالأهسف!بئحالىأيةوعل!ب

فعىهبوطىلتيعدعوجوفففاإجالأتودالنصهذأهنهايتأف!التىسووة!موةرالأوبح

االبععابحئن*.ه!ناالعأداله!لبعضهطابعأييدنرالبر!طهذأوأدط،الدولى

الوقعتفىلآ-نناالصور،بزتيعيب.فىالترتيفبفكرةالأخذالهه!ناأذأوغين

وسورهالقيرأنفضبلىفببئببنأيي(2أبحدثذلكعلىألاحتحيإجئنكونفسعهة

ليببئحدة،محلىشوو!.كلترأءةنىؤغبتدالخدييثكانولننالكلس!،!اعيى

نأألىوأشبعابرفيهيا-،ترفعينماالتيىالسعئةفىب11قلىترأ.القو2نتد)محة(الرسرلىأن-

رأحصى4!أأنبرشبرلىهنعفوظبهانالمصحيففق.فلدة!مكهأعلىالسرولرلب

وثياوفظ"كم..حولط4يينساأنلنأسيقكينا-وضعهثبتالخديثهذأألا-لمفى.اهاطعيا.

6لةءرولمجريحجينعثشعكؤلإ:-بكط

!ذعليع!يشعتنصلىكصافىأبيعن!حفأنقيلىالتى.السروء-اكوودلتوئد

الععر(نعليومفعى6دهانواالغدلم،لإبين!سر!فلاوهن!هضفا-درنا،بخئهصنور

الإخسر،9هىعنعهجإصثةلما.مغالولمحوعل!هرئيلاهئهحا.ولعدث-فق"بخلىؤطى8للشننوطى

بهكئلىسسوأقرأ!ا...،لمضحيهىاالنعوو.وليوسهللمب!طةا"ثالئن.الحننهظ.-رحطو!إق

الذ!وونمهسا8.فمهغئالها!ذلا.ا!مهرسوو!.كلىدهابلىىث-.-!ر،!-مجل!!ع!ول

الم!جيفيط.،ئ!بهلعوفي

11(للاشكل:!غر؟فئعهل!3.

.74ر6.8ص!همإئى.فئفىفىفىمحيعالهيهضةفىكعاهلأثه!ال!+

.86،صه2ط1خل!زغبينرىالعبهعثنأفأحما!!ظج!رغأئ!العصعفلأدى:ر!حفيثمأ

.+!كع!يطا.منصأئي-

.-؟32-
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ا!شأفى(؟)الندهيمابنأوردهكماأبىمععحفلىأوروترشطأولآ:

الوتم
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فئ
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2
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4

7

8
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!م\

13

104

السعورة

البهعأبف!آمخة

البغرة

"النسعاء

غمرأد؟ل!.

الأندأم

ا.لأعرأف

"-.--.ئتةالما...

زهيعشى.التجعسقةإلسذى)2(

-ةأ،،يونشبى،"-

لىنفيالأا

ة!بالتو

هود

مويبم.

لشععوأءا

الج!ج

""

فسىألرلهم

المصحف

2

3"

6

7

ه

100

8

9

!!\

26

22

الرلهم

عخسد

أ

15

16

17

18.ة

19

20

-21

كم22

!لا2

"42

بم2

لأ2

!2

!ب

0092

لسعووةا

يوسف

الكهف

ا!فحلى

همبهحزألأا

1،الاسوأء11إسأئلىفي

انزبر.

."هـانجاثية"شؤيلى..مح

!

نبيباءلأ.أ

لفروا

هفينالوأ--

ا"غافو"االمرهنحم

الرعد

*القص!"طسم)3"

*"الشصلىأ"أ"سليمان."طسى

الوفسم

فى

المصف

12

18

16

ملا3

17

3-9

450

.بم

21

ئم؟

23

.!ا-

3غ

ني2

2!ن

+بالفاهرةالاسئتأهةهطعة86،47صأنظر(!)

.؟ه،08صالغرأنتاويخكمماا4فىالنيمأبن!ع!لزتيبغعا!لزنحانىنقلى-

.46محهالاسثغامة-طبعةفىهكذا14

أنذفىكذلك،أخرىععورةرالفصصسووة،طصمأنالغديممأبنعننفلها!لنىالفلأمةفىالوؤنجانىذكريه!

.أخرىسووةودعليمأنسووة،طعى

-؟م!3-
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الفيوض!!ىيمالندىابنأوودهكلط"أبىمعححف!ىأرورثرتجبظج

الرقسم

أيسعند

30

31

32

33

يلا4

35

36

37

!3

9!

42

43

4:4

.4ء

46

؟70
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لصعروةا

فاتالصا

سبأ"أ1أردد
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يعبى

رج!حلاأصندأبخ!

"العفروى-"عسقحم.ب

ألىرم-

الزخوف

فصلت*8"أ-لشعحدةحم

أنرإهعم

ظوفأ*الملألكية

لفعخ!ا

محمد

لجهلحدا

11أ.ولدلة"أ(؟الظبماو"

آاالفوهإلط،،!2)ولصدم!

السعيدة*8شؤفيالم

نرح.

ألأحعا"كب

فىالرقم

المصحف

37
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38

6س

15

!م4

003

!لا4ة

18.

14

3ء

084

074

يم7

58

2-205

123

17ة

!64

السمووةعفدالرفم
!أ

فظ.49

الوحن50

الوأفعة51

الجن-52

النعحم53

ا،العلنم،،فون54

الىف55

الحشرة6

المعقحفلأ705

الموشلأ!.-بم8

"الفبأ!.علوندسعيبئعح095

.---.ا%ئسآن68

!هايقلا".مبعسهل6!.لا61

*التكويو"كوولمحت62

الئعاؤعالور!ل3

قايممى.64-

.العهمفين6بم.

تقعصئا.ءامعسلاإذألأ6

ا.لقين-6!

هىالوفم

المصحف

55

56.

72

53

680

69

59

60

!ب7

!7

76

لإ-بم

81

!!!

88

.-لز3

84

-9ء

..406ص*ثطهاده*الاسععإقي!هعةهى)آ(

سعورتين*قعهئه!ف!زمخائىعا"ى

-134-
http://www.al-maktabeh.com



.الف!ستلهىالنديمابنأوودهكطأبىهصحف!ىالسووى.ليبثأج

فذ!درئمالسورةالىتمنى!نمالسعورةعندالرقى

المصحفعنسدالمصعصأبر

بىأ

؟.\.القاوعة9687"العلق*ربكباسمافىأ68

؟.2القبهاثز040988ا!وأفث69

إبخلع6389المظففون07
"الحضد*الجيد)2(06209"الجيمعة7؟

؟+4!الهمنرة*البمز6591*ى!لا*السعلامعليهافى72

99زلزلتإذا8992الفحو73

؟..العادلأهمط-6793ت!الأ4

501ألايلىأصخ!"949ي!غشى-إخاالنيلى7ء

.7يق""الك(*ي!؟العين859!2"-"اضطبزثءالععماإذأ67

؟-.زلأبكوثر..:"!*-996!وضحاهاالائبمعى!77

77ل!."أبعببو*05879جو!لأفياثالسطغ.78

.-9الكيافوون،6889اليظوقلآ9

-؟؟..!فصر99*.87الأغ!ىولج!أسمسبح88

.-1؟؟*المسعد*لهنىأبى0001".88"أفامععة8؟

؟.6.ىث!يوئ"9--.0641*.،(؟"قاك.-طىلوأ..ىفوعبسى82

\؟2!ألاخلاص*الصمف98201ى!مكغووأالذيعنمجنلم83

؟؟3الفلقي؟.3*البيفة*الكلماهميأهلى

\؟4الفاس61041الصف84

39الضحى85

49نشرحالم86

!كرضضاضدظكمخفيقانلىواصه.لععووةافيأذحينفىسووتينيكن*ر"لمكاذ"*هامط!فهلاينطه(؟)

.!أهصحففيأنهايفالىلفصوص

،لنرأنتار!خنىعنه!لزلمحانىايه!ننوالاسننأمة،!47صالنهرسثلمنهمحعةأبنئثمةنىهكنعاوودت(2)

9دبتسا..ماو!لصوالهيخلق،قأنويعلو،؟هص

الصوأس.هو6ليقعأهوما،ه؟صوالزئنى47صالفهرسث:!لنعم!اعفدهكذأيه!

-؟35-
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ضف.لكينسعووويو!!فىف!!ور*!أ!ووعذد

دع!اوالخلىوععامعووتانأنهعا!!لطهافىيافىةة!وشضزةوستمأدةمضعن!أ

8والدنحطق8ولقصأن8الضكيوتسورةأصتذدظنهاذلكوعلىيعحف،عق

زالض.وأ!لدة،ؤ!أو،وفىكل،وافباوح،،م!!او،والقص8وإللىو،ءوأبئولهات

-إلق!ئيئأ!حيففىالصوو.قئهتفي+القبمالبةضعهفى.حاءعاويمضاطة

وطجموافئو،وهو!،و!ليفرة،8-لهفاغيةمعبئوة!واهع!ئرئفىكفقالعرريض

.!و!ئجخ.فصه

سووة:ومجىضاك-.يفزبفئه.اففيأوت-صم!و!والض

شحثفىوإلأ".فىثعها(8،!-"(.رفىأيسحففىفىسهأفشاه

مجصصا"6،.وفبىه.-!.""ث11(ولأصفسىفو.(ءأأه!

..."8..؟أئضضس98(وفيذأمةمصص،فىدفبئي"(رببئوة

وهىوأحلىنربمم!ىحاه!ط!!"طفئأصىصوولا

فىد!ها!*و(8..!-ة-.----وبر!شأفىد!ها*ص-.فيسردة

عصحثوفى(.91.--!ق،،(و!لآ-فىشي!أفيشهوفى(81شأ.

+..(؟ي"،..!ىو(؟-61عصضفافىفىفمهأولهئكل(011.أ!

.صوول.،.!ف!ولض.اه!رن!نفلإت.أعركط0صووهف!
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ىط!.أ-.ه"ـهرواكطأبىضطلىألمحزردب

نىالرئمالسعورةالرنسحنىادرتجمالصعورةاوتم

المصحيفبى+عند؟لمصحفد!غع

!أ

415!صزةلكلىويلى9296والليل81

99ؤلزليتإذا879آ!تاءالسعصاأذأ!آ

001العاديالهت1998رفهمحا!اوالشمععي83

س1ة05الفيلىلآ869رالطاوقوالسهاء88.

0601تريمثىلإيلأف.0087001الأعنىوبكأسدمبمج8ء

701أوأيت881001الظشة860

801أعطناكأئا162510!أ8!

79أوف!و9.531!يكنلموهىإلكيتابأهلىول!

901اولفولين01ة93الضجئ89

019فىأئصرحاءأذأ.ض01بم،94-.نسعوجالم..!"

أ؟1دب001016010اليعازعة.90؟

!121الصعد1071.آ-...ا!مك!افر-92

311!لفالى"801+301العصبر0930

-411--إنغامق9010-.--.أ!ليعصره-98-

-...أبخطك!ر!9ة

لتفقالسنعالووبعسضأنلنا.يتبينالمص!ف!فءأح..امم..الترتيب.!عذأوعأرئة

أئفطوت.السعيماءإذأوسووةهود،وسررةالبقوة،وممورةالحمالد،سيروةهنلأرقاهابأ

النساتي.سورةرهىوأحد،بوقمالمصحيففىعما.ترتايهايتقدمالسبررربعض

ه!حففىنوتعهاالأنعأموسورة14أ.المصحيفوفى(31أيىه!حفنىنرتيمها

وفى161أ.بدعىهصحففىفرقد!االأعوأفوسووة(61المصحفوفى15)س!أ

م!ث-أ24)-المصحفوفى12أكأأفيهصحعف-فىفوتمهاالئووأ!أوسووةالمصحف

.415)هإلمصحفوفبى.-(431أبىهصحف.فىاق!ؤتجط.سورة

-؟3!-
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واح!دبوقىالميصحفعنأبىفح!صهفىتوقيبهايتأخواخرىسورةثلا!نمو

وسووة141أبىمصحفوفى131المصحففىفوقمهاعموالط؟لطسووةهثلىأيضات

هدىووقمهساالأنفع!الوسورة!81أبىهمصحفوفىأ؟)المصحففىووقصهايونس

وفى19)ف!افىاه!وفبواءةوسووة191أبىهمصحفوفى!!أالمصيحف

أبىمضحفوفعى!161ا!حعفنىنوتصهسأالفيحلىوسورة011)أبىهصجف

الأنبياءرسووة.1211أيهصحفوفى012،المصحففىفرقمهاطهوسووة1171

فىروقمهداالمؤمغسينوسووة1221أبىهمصحعفوفى121)المصحففىورفنمهـا

المصحفقىورفصهاالقصصوسووة124،أبىهمصحسفوفىآأ21المصحفت

.129)أبىمصحفوفى1281

رحدتوفدوالتأخ!و.التقديمفىبرقمينتيوئيبهايتفاوتأخوىسوروهناك

هنالؤمخشعرى)؟(إليسهيذهبهاخلاف."علىمنفصلتينقويش!وسورةالفيلىسعووة.

فصلى.بخلاهحأو!هووسأبىنصحففىأنهما

العسيوطىهلأفميهذىوحدئساهفعماأبىهحففىوودكمنا.السورومحيدد

ذكرنآكصأسردىةمحشعوةوهععتهائةأبىمصنحفلكىرتسعسوو،هإئة-ييلخالسعأبقة

ن!فذلمحثوعلىوالحفد.الخلعو!ماالاهامالمضحفمحنسووتالنماأئهمايقألىهمابؤيافىة

.،والؤخركطوفاطو،8رابفوتجانإبرإهيسم،ة!هعىالسيوطىبعع!يترتأغفلهاإلقعئماأ.ليسبرو

.جلبزواو،لطفسعالاوا،لقيلموا

رقدئؤلتلأئهأالظها.و.سنووةأببينىهصجفثفىالمجاولسووةصيترقد

وحدهمتطوقد.فعيهع!ادتهمقج!هو،(2أن؟و!قل.أفوئحعه!مالحكمهذافىالئاس!أهواضطوب

ذلعكح!هلك!ننا،الفهرسعتفىأ*لئديمأبنأرودهاةأقىالف!ائمةفى!حهاالممعوو!ذه

علىيقره!انلاانهمافبديهىالقائصقينأحدىفىثقتنانضعأنالصععبهنئحد

ا!وو،.ترتيعباختلأفمجردمحندبقفلاث!ذفىوالسعبب،الأصفىالمصدف

.39ص4ج-الكمثنافتا؟(*.موغئعرى:

أى4-أهقأتفئمائق!لهئمفقضانعتافهخمنمنكنئمئطافؤودط!افه!:تيفالىئولهئفعيرفىالؤمخعثرىبفولهممارأحح !عءصءصعى*،س،(2)

.387ص،جالكاثعاف2الأ!ةالمجادلةسووةؤتذتفئم(الضإلأ
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والحفدالخل!عذمععووتا-والتنقص.ال!عتز!دمنمنهصاكلفىلمماوإنما،فمهطو!اربة

رالتىالفهوسععت،تالمةأضلتهاالتىالبسووظك.إنثنمثعى،فىالقو؟نليسعتا-.!عن

هنهعا.كلعف!أقر؟ن"سورمجموجهنأسقطتقدإلسعيوط!قاثمةأغغلقها.

القاثمتينى!حإنصع!بصخةأفلىأضعنىينبىتسعازلىيقومأخرىحهـةوهن

هصاحففىالصسوؤترتيعبأخئلاهمطهلىهوداه.التسعاؤلطر!ىأ،أيى!!أكلتيهماأو

المصحسفسووترسبأنقكدتوانمهـا-.إليناط!والمىومخاصه-تلك-الصحابه

وأدهم.!ف!ونللصحايههووكساكأفط

-هححتىبا.لامجععاب،تبهيردهأنيصعبا!عساؤ-لىهننأعلىألاحابةأنوالوأتح

الصحيأب!هنباحته!كيانالصنعخهذأأنإلىيشعكلالتزتيعب!لا"!أن!ىهنوحود

هينأالضحففيىالعسموولهبردعب.عك.هامالذكياالأ.معماسأنئلأخطفغحنوالجيإسش،

فال!تخأواصسيا،أضياالغالبو!ههئعهابالفصاروألالنها.ءىلإ!بلإيالسعوؤء!لمحهصث

!افضنلأ-ظلث،أ.منقرتجطجبهخةعنث!كيشف..ل!المصخهمهر!فرديرمجعأالأوتجام

واحعذ..هصلرإكفئ!فعأيشبتبئت.أهف!ا!أبطا!ها.،آ:أوتيايرنجت6!ط.هبنلوحظ

هقيعر!همياأيىألىجميعارنبعبتهمالإالسيوطى،8الغدبمأينئالمتئفىأقىلطهوكخا

أ!عمدألىبحصجف!أرلهمج!نكل:أبنلهؤلىالعلأخنيبنهياشألىأضفعاناأرأ3،الصحة

اختنععلافعلبىكائأثمالمنالدة،3الأنعإبم،ثمعمرإن،،ذثعمالنجعاء،كم!اليغرة،ثم،4

هنهس!ا،برأحهم!نأخذأد!العععضهنوأصبجيينها،بوأ!ع!اإوحط6!سعتشع!يد!،

الزلكب.فىىلص"ألاقوجمعبالطفح!صهبأننعؤرأقإل!طمكذلسعئاولا

محتملىأبىهصحسفئوتيععجهافعان!انجتهالتئالروأيبات!س8و-الأمر.فى

وحرها.

ا.لميسلمئن-!إجياغمحلبههارجعحعغاف!كرنا،كعطبيائأخ!ول!نرفضهـأ،أنأولا:

ا!هضعسفعلعىفىليعلأونتخذهبه،نسأضهأنإل!لنعا(آوليعع!،المصحفترتيبفى

عدأه.

.57ص:الض؟نتاويخ:!ىنى("

.94صالفرن.!هرة:اوأمحمديه!

-؟8؟-
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،وحسدهأبى.لمصحفلاالووأياتقدهتيه-الذىالمختلف.ال!ؤتيبهذاإنثاننا:

العوضعةتبيلكيا-نوبما.أيضاطالبأبىبنعلىوفصحفهسعود،أبنلمصحفوأنما

نإبعدالصعروتأليف!موشطأصأدئةأوسولطأنالقرطبىا؟(ذكوولقدالأخ!ة،

فيللى.فعلىيكنلم

فقدضوأبطه،ضيوءفىوذفهمهأالعضو،ظووفإطرفى!همعهاأنثالنأ:.8

نئةأرسعولىعلئأترلتسووةحغظإذاوبهتابتهأ2!القر؟ئطبحفظعرفواممنالوأووككان

وحيعأذأكأننه4س!ررة،هغيبةت!وفىفغؤلتسويةفىخوجثمكتبأأوأصأ

فبفعبه،ينسع!لىهماجش!فانههاوبننبيعوحوعكه-وكنابفه،ب!ع!بغؤكها،حفظفىبأخذ

بر.الرحه.مجذأهنوتاخصتقدلحمحمبهفمما

الووإيات،هذ*بعفق"ذىدسياثععىثةيكرندق-.يفإبهثبئأبنفئىوابخأ:

محظمام.من.فيق.-!هتفوقغةمجانتولمعووةجمحعنلإهيكملىبعضهم.أنسبيه،ببهيرنووبمأ

فععدههيا.،ا!بهلثزالعيثأئها-دعلمأخرىصزةكحاكفبلىرفىه!اوال!لحاف.،أ!طهمة

.جنأجال-؟....-ةيحيأ.*.إلأفعيا-!فىاإلاجاعالمدئيةدجميرأن.لألى.،!ب!

.6.ص؟جلهفر؟ق2لأحكااسالئرطيى:)آ"

.؟97ةسفة.العئمع!ي!ر.!32ص؟جفغرتجانورفعب!فر؟نفىمي!حعاروكه:يه!

.32صالمعانىنظمنىي!لإنىمحعاهمهةع!فمالفرأن:2علونىهظعفان-

.805صففرأنفضعلىمحعكل:!نيه!
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الثمافى.الفمعلى

أبى.طف!حصه!إنهايقالى!وءر..

المنععوبالمصحفسورضعنا!ذطىهغاوالسطيوطئالنديمأ.بنأنرأينا

لعلا!وهىا!لح،لسعمىالأولىألاضام:المعصحففىلهماوحودلاصررل!ن!2.لأ

سيورةبعدالندريمأبنذكرهمياوقد؟يالث،سشه"!را!فدتسعصىرالثأئيةآ!ات؟ت

ئعسنيغبنك،إئاثؤاللهعم:(؟وفماةالعصر،0سنووة-بسد.السيو!ىوذكرهنصاالتبهياثو،

ئعب،كإال!ي-.مهنللا.يفحوك،هنوفئرلنئ!رمخلى.ئكيفولث،ول!افىعايكوفنئىوفسعضغفرلش!4

ذإثلمجعك،!و،رحمتكنرحوومخفيد،ئسمعئ-وإليعكرنسعحد-،نصالسئولك

+.-.!هلحئيتإلكفيار!!بخلى

ءأعذ.حاسفأهصحفهفىمزلدألعاط!فيذللآ+فف!الى:إلأأثنكأبخعش!ئبهوفد

ؤندىامئد؟ويعدادنسعوولئنو!طد*ضدحبى،ب!دكيفيأومخسابكإنالدامجى.:بركه!لااالمنو!-

ئق!فية!(:،ؤ!قير2دطألاسلابمضدشعيناألأذسهنذاهنيصنعأنتس!حردولليلة

.أم!د.أالعمبؤبخلإخعهغلنىكعجببنلإأا!ىهسيعالعودأبيعنددهإمخعدهعوأ.عهفى!لهظهـر

،"المعبوؤ.عيصؤلىحع!..ممسىى!.أ.ألاخ!فيال!

ألىمحثز.رخسبنقأو...!خوإبمئا.و!ف..امثرفو؟فعسعة،لم..هثنبعب!إ.أالكلاآأن!غ..-.".

!ذذكتمعا.!بيدمجبرأص(الزشول!..!عاق!خياءهوأوأبغزتملظه،هعرمم!مما(!01وسعوفي.

-"""5-"*الصلا!م

."-!هعي!:ابني!ور،

لح!ععطيفرع!.ثكلر.8والأدصاوايخهـإجرؤلط.زأحيآيمهأ!أ.-إنمدأأقيئعرلى.(8."ال*

الصلاهفىبهندمحر)صنمدلةأليسولىرإىلأنهالفو2نهنأفهأ.لعفبرهمة.ألمطدعاءفىأبى

.ؤزعىوقن!،لصجسابسة!.وغابفطة..-ظئهعلىآرأتيأ!،اليقسو،نه!عنأثهطعندأثصا.،!عاء

4بنيامجؤةج!ا!ىه!عة13ص،؟جالغر؟نمحلو!نىأ.+لعانفهمعيوطى:؟؟ة

"+م!أ

.؟6صالأسلامى!ععكلطصلععه!:حولد

.ء37ص2ج!غر،3محلو2فىالوهانالزركعئى:يه!

:العربئ.الكسبإحياءدلر.ط33،34ص.ثفر2قماثعبهلىطؤءكخط:إيق("

بمرشط.الحيلىدارط26صا!عيثغظفتاوفىفعبة:أبن-.وواحع

-..43!-
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الصبحصلاةهىيقنعتكعالطأصأالنبىأنعاؤببنال!وأءعنبسغدهأل!ؤهذى)2(

.والمغوب

أبيا،الأنالوحههذأالمعأنىنظمفى-المبانىكثالمجطهقدهة(2صابةيقرولا

ع!يه...والقعو؟ن،عليعهيخغىأنهنأحلوا!رأيةالعلمفىكأنضهادرضى

ذكرئاها!هلركعيوالعذىعرئسئن،لنأ.لعيو2أص(طهأرسولىعلمهلهوأولهدسعصاغكله

مجلمه*.فرأرافيعاعلىهماأثهعئهالألمههنوأحدلجىكولمربه،الفراءأفجالى

هنأص(الرسبرلوكلأمالقو؟ن،نظمبينلماالبأقلانجىالقأ!طعوضكذلك

الوسيولىخطببعينناؤ-أوأذإ!ث،.فصيالط)31:بينهميا،ئب!ماعىالشالفووفيوكعداليبون،

قاكشلأمبينهأبحنلىام!نيبالبوقهنتبينالغز؟ثفظموبينالمنثوو،وكلاههووسائله

محليهلدةاضليىأ.لئيىكيلابم-أن.أدعئهعنلصرلىهبئىولا،سا!غلا2وكلأ،وحلىعؤ

لم،.-هععحزكلأهةأدطلولاىل!يتفي4أ.لاعجاؤ،نجقالفو؟نهونكانوإنهعجز،وسلم

اقو؟ذعليعهعميحفيولأنهيجوؤول!.،.إلأمالقو؟دطعن!رهلىأئهفىألقنوتدمحماءيثعتبه

!بوط،..مخفو!-عئهمعالسوووعددغ!ه،فن

كل؟ئياكالطليو.كا"لط،.طل؟وهلدنما.ئه.الحجيهئمنملمودعاء،إذلطالعئرهمطكلام

و!خهوإ.ئما--لؤروئة-اف!!أنمجى--بخشاكذللىاجنه،أبعلم.وحصلىالعبز(ن،ئفللنعلى

.ود-.ولعيد4ؤس!وئعكفه-رالعيؤأبئب!ه،ئن!11هصحفائفود"(لعدإلمه،لسكنلاوأحط

ىلا!نبخ؟يثب!تلاالغيعر؟قإن"القرطبىأ!(:يغولى.القوأنأثباتفىالرأحدخنوالصجا*

،*ظصلاالآحأفىفيحاءفدايخه"يختلفلا+الذئالقطعنىالقوأترطويقهوإئماالآحافى

هنأنهعلىلا(6"!طذفعكف4.هصحفهفئالغف!تدمحا.ءكتبفأيياأنصحوأدط

..أل1؟ص2جاالإؤهرل!صولللب!ة!ر!انألانأبم!وخ!!لاسح("

.7محههللعانىنظمفىللبانىمحعاىةع!فه:الضأن2علونىهغد!عتافىأكم

.94ص2جىط!ععلالفر2ن:علوآفى+لعة3هاهصىمحلى!فر؟ن!حاؤالباتلأئى:يه!

.58ص؟جالفرأنمحلوآفىأ+دعانالعيصطى:(")

ح!اذى.هطعة78ص،6.ص،جالمرححنفىو!لى-

.93ص؟جلمفرآنآلأحكاالحبمامحالئرطيى:(01

.7صهالمعانىنظمفىالمبلألىكالهيهغهممة"ث!
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."!تكيلأ،صةالنىصعالخبىصحلأئهأحقيأطا8!ضعاولافى!ييحنق،التر2ن،

د!أءظهعرضتعلىمحغبتدأ!عاأنؤ!و"لى:لهقولىالوتو.سلأفى

سضه+!علىعيةالأاهضهفأالوأحد!مبكعاافسعا.لورت!أ

ه!د!لأجهطل!ودهثلى؟دملاقأنهل:(؟"مكأصحففىصومما

.،قعنعد8أذوتو"8!دألاأ!آ!مح!مملأرلإهثد،

ول"ص!!رسودلىقالى:(،"ىلأت:ى!اأث!جمالقولها!مخأضأ!ةو!تج

هشك!وأالنع!نلهكعنلمففوا،ىف؟وغل،ث!وأعايكأنأصنى!أ

الضلىءخممابقيت!اوهنوالمصعركين،

!ث!و!!ألامح!صثطولكرالسعيوطىيمأنئعولى:عرلإءعلبىاليردوفى

-،..بمت:"..-ء-،ص.4لمهمينةإل!!كن!.ليأ!هكية،أذلهأيكن

"!!ل!ضسدبط!!لعولضسئساأفيألىالإئبادى"د(أينث!همبكظلت

!ك!وف!هق!فيم!ايفزقاقلاكعببنبالسهتعلقتالئهعصو!4وأكنكلابنقراءتى

-،"3-.و:"!كنةلم

!و!،!".وقن!أدسولهكلأبمهنأتهعلىالحدثفىه!وهمةالكلا2وهذأ

ألفماظهءنىخلأهطعحمخطفه!طرىعباسالنووألهةهن

!ضنى-.ة!يع!أه!عصقالط:-.ء.اطععناصئد!البخاومم!ة!4!وأههافلكعن

!-لاتعغبى،!هعقوأظآد2لالنأنلر:!ولىأص4النبىعت!قولىمجفهمأ!أ

سه"+!سئةأل!ل!للأو!،البت20.!م؟؟جلهبخلىىصحهحلثرحث!لىىخحلهصضلأيى:صان(21

.،*!ص،،أل8ص93ح!أ!هل!أ2الامأ!عئوحاللاطى!ححنىعلههاور*هعىالووالأ!أحح-

ص!آ.2جىف،ضلا!لوبمفىاثهلعانلهضعيوطى:(2)

.18ص؟ج!قو؟نمحلىآفى3أثىلط!عصطى:يه!

سآتى!جمعةكدكطضكوكظك536ص،جكئكلافىنفعيوفىك!كو،علنيةمصحفنافى-هى

.294!ط؟جينفر؟3

!كله.!عرأ3!:!حمأبن-!لى

.9علأ،88ص!لعانىنغدللأنىمحطلهيسظعة("ة

.2+؟ص؟!رى.ج!حى!فرح!رىخع!عع!فلافى:ححرأفي(8)

.26،ص؟3جال!!2الأعا!حال!لحكهصم!-

-؟"ء-
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أ!كأيفو!نيوةالترأب،إلا؟دمأبنحوفيملأولاثالتأ،إيىىغتنبال.:ائنءأفىلهأدطولاو".،،اشظ.

.ب!ت.-نه؟ىبع

!اءصد!قسألى:جويععجإلجن.عن:إ؟)ىهفعبالم!ابن*عنهسعالعمروأيةأدأ

ععلء؟دم-لابررأنو!ل:يقولى،صأق.أ.رسولهحمعت:يقولىعبأسأبن-جمحت:يقولى

علىبر!قي!ؤأال!ؤأ.ب،-إلا؟دمابنىمم.1.-ىفمه!ول!مفله،إليهيكونأنلأبهالأواد

تأهمبمط.هن

!عض.فىاخنلأكطهتحأئسطوقي.:،رع.أعؤيين.بوليأيتينيحظالحكمذأليرد،وت

أيضا.هظ.افأ

إلإرأ*.أ.لأبخك:

لابنمجيطعاقلو)محذ(طهأو!برلىهالىأئعبىعنبعسضد!هلهملثهعن(2هسلمووئ

قأبو!نيو8اللىأهمبطإل!آثةمأينجولمحطبملأو.لإثالين!ا،ر!ئالاباتغىهألىهندسإ.ثهفينم!ث؟

.!اهمط.هنعلى

في:ق01يةأدرأ

قالى--تالى"سهعياهمبنةأب!طويقولبهن-هنأنعى.محنهسلم-خدي!ث!هإييضاوفى

يمنلأولن،و!خ،رأدئنما-لهأنأحبصفعبمن.وإد؟دملابنبهان،،لة%صأ:!اوسعولى

تاهمبة،(.هنعلىيعوبد-وإظه-.أ.لإ--أك،ب،

هنإجطعاعحاالأفععوىأ8(:هوسمىأبعىغسنللحديثأخويانورأيتانربمةص

الأرلىالووأي!ةوتنفعو!عأصم،بنعلعىقع!رطهنرالأخوىمعلمية،-بنحاد-لجويقت

طم،خلاقط!ل!ومالدينهذأ"رييدادأنهىالحديحثفىذكوعمأؤأئدة،ضاقة

*......لابنأدطولو

...طلىهنوأديينأدملإبنأنلوالفإني!ة:الروأيةرلقظ

توفيق.محمردمطعة128ص7جالغودىدعئرحمصلمصحعح("أ

أث!
تويخق.محمودهطعة؟38ص7جالنرر!(يمفمرحعععلحص!حيح

ثم
.؟38ص7جأفولىى!عثرحسحعلم!ص

.9*،97صالمعانىنظمنىالمبإنىكعاهمطه!نما!قو؟ذ:2علونىهظعقابة"8ة

كأ.26،7ص2جلهئرأذجملوآفى!لوهباقالزوكعبى:-
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صعت"(قعالطسهلى:بنالعبا!عىعنروىماحديثالغولتأأنيولجىومما!

يقولى:كانأص(النبىإنالخاسأيها!يا:يقولىخطتهفىبمكةالمنرعل!الؤبكلأبن

إلبأحعبظلنأأعطىولوثاننا،إليهأحبفعبهنهلنئاوأأعطى؟دمأبنأنلو

تاهمط".هنعلىذأويتو"التراهمي.إلادم1أبنحوفيسعدول!نالئيا،

والقوأقفيهالفاسأخقسلاف"21القر؟نهنليس!فلكأنعلى؟خروفىليلى

هن!وألحفسأ.رسمالا!واد،!هثلىو!وىكان!،!لووأن!!وفىويفيه،يخقلفلا

ندهلىاع!حي!وفضي!هعن!رافىودال!!هنظاو!و-طلا"وأفىو!هل!.ه!لاه

!ليطو!لايقغىهنلنط"أليه-لهأن!لأحب!وعىوكيانلكهألى"هن!أديينو!ب"

دأفىيمالهلى!أحبملوثالنا!وأدئهما!لإبتغيبىهنله!إلطيكونأن!لأحب!ثائت!!

!ييسد*.!لأ،لف!يستبدلىوقدظلفا"،اي"دأول!!قعنى!ان!ناثإليه!أحبر؟خو*،

خص،4وع!عثهعسهمحدثووبهظك،*!فاهأو"ى!ذ*أوميوف!!!ولفظ

تعب".عنعلييو"فةطوأيبكرنوأخوىتاهمط!هنعلىأدهـوينوبثونفعبرة

وأدياأعطىآد2أبب!نأنول--.أليف!ألفاظه.ئكينل!حد!فأخويووأيافظ!ولة7

ف!اله!لالفيبئ!ردهيدك!الئط،أعطىلفظهكانسألىلفظمحلىليهد!ب،نه!ىله

لو+الجلئيثأخوىرنىاختلائأقيلثكسعفوفيمماهو!ها.ئىذكووعاعينلنظ؟هئ.اكه

بدصأا!وأد!اكهاحعلاهمطولعسى.(818طرئهكلىوحيصرهم!طؤوالأده،كيلىأحصم!

.مجبنهث!ثكانأذاأئطعنهصحأصأ.الئبىلأنوأثالمعئىكانيئاألخايث

فىلالانحتسلافهظفليعى8جميحهـإ.بحسعبأنسعأنكعلفغقلصاهمقط،ثلاث!!رك

الحايثئقسلىحوؤننهناكأنثعموأحائ!،أفعئقككالأ.أفايحفالحط!هنممأأالووأقي

14!سولىيسهأخصئادأكلى!سى:(.ه!فسألااقة!فوظلى:ععئاه،دى%ذأ؟ق!يغكل

!،325سئةاصالمطهبالأولىالطط020أص،؟.؟جاليعارى!حيح!صىاليار!خح"!ضلهى:!-!8

،...-!+!أفىجأ.ص؟ةلأصش:يط!.-!ارب!

.8صهللعلأيىنظمفىلاللألهى*لهيضةالفر؟3:فى2قى--ضن!ص

31،؟8238أهـ-معئةبمصرطعالهة!ع176ص2ج؟!له!!وفي"!ء:

.(39!؟خآللا!هموبهيف!خ!!!يي

.-!2374ص22ص؟حبرولهم!!ص!!
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فىيكعيرنإئمع!اهذأأن.العربىابننمبمذكيزخرقد.،المعئىحسبكم،ينفظهإيخكمئئقله)ص(

اسستوفيوإنباللفظاللفظتبكيلى!ملمحوزفلاسوأهمهنوأماوهتهم.ال!ابةو!ع

ذإو(لبلامخةالفصا!ةأحطيصعبما:عظيمانأسوإنفيهمأحتمعلأنهك!ظ.المعنىذلك

غفادتهـنم"8وفعله)صأالئبىقوك،اوع!اعش!!نموالثمانى،سليقةرلشتيم،،عوبيةحلبت!م

عافئ".كعمنأخذهنرليعىكبه،ا-لمقصالةوأ.شيفاء،المضنىمحقلىالمشأهدة

هولىوهوابغو،نهنلعععىإبقولى!أأنعلىه!غ""عنغنىنىبهنادليلىوى

أ!زفئ!عنلأأئ!عى"كموقينمل!لا!أمهو-القؤ؟قأمنأ!وي!فلا*:إ؟"هوخأفىعع!ابقاقا

.!!ص)ا.لوسلىيقولهكانشعبئإمأئؤلىأشنى

بعضأقوهسوالعولى،فعذاالعسعقلأليالي!و!حأبنأوو!هخو2وحهوهناك

.!بزخنعبتذ2"..ألإهابل!وقالإلمجاهقذا.يساندركأ.،ظ؟ىف.كانأنهعلىكعوحهتدأبعلماء

غقهث!ت؟نبعمل.-.قيئاكجرب!أه!ليبئنأضثط.حذءنجث.ووإهمحنألى،،سابت48،-:الوأؤى

لهصناله،نمند!هلرنعببرر"!%وجليخأءلى:"مجباسأبنفنعن.أ-لأعمعثىهبوول!أ

--،.!!.!!ئنب..طجموت!،.ـهايمي".ليجلإ،.!ة..أصممثظ،لىوبره،!أمعهىل،!شعمر-فحغل

-:.!نبغآ.ييى!ق!الهب!ةفينمهمكصتب!وفئ،ثمث!!..ك!طلطة!غئمبم!ةأبك،هنبلدفيععر:لهننيأك
!،!".-..!3.!*".-ين.*".د30..0!بر

!"".
----:..-!ة..ا+.!-."ط،قيم!.ة""-؟..!)*...

*لأ!نتا،*!ولأألعي!م8:لالنغىونضةصق.فن-؟ك!آع!وأدل!عق.لإبن.3أ،،بوووشوله-ال!صنو8

هاناآعمنمجيدر:فقسالىنياهمه،هسن+فىلأاويئر!يال!ؤأب،إلا.؟د-من!بأيظن!عبح

3هوأعلهاهكئب!فقالىبذلبن،أفيغخعيرهدقاتيناة،أيعا-،ئأتيبغأهرفقالى.أييىعر:فقلث

...هس4-*

*4!".فكليعبيا:فالي.ئعم:ظلىاكتبها.-،ععرفقالط)صأ،*أ"وميعبرله

ورىكعياكلهنسخ.ددأيىعلقأنلعلوول!أنا!عرل!أ!(ابن2الاعأولمولى*

مجعلنة!.الدسنفىصخعخ8وهعفا،لفظهفسخممالإهوالصحهح،هى

ط!لأ.ططط02؟ص.أ؟جببخاو!صحعج!نعوح!ليارىهحالعسنلائى:حيحرفم"8.)

+ي
....؟؟9!مه7جلهئورءط!نرحسعلم!حيعح

.52؟ص؟؟ج!بداوىصخيج!برح!رىخعح!ععيفلاتى:!حوبن+أ

.!2ص2جسس!العللىلهرأزئ:الو!ق18(محبد

"-.264ص2جالوهذىله!صحبح"+أ
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ؤؤئسئمختى+النكعائزأنفاك!ئم!نؤلت)؟(لماوقسعتالنسخأنيذكرونوهم

فلموالمعنىفيه،الحكعموأهاذلك،لقلاوةناسع!خةمخإشفتلأوت!ا،فاسقيموتأئضقايو(

بغسميخ.

بهنؤله.قدمماذلكأقالمعانىأ2!نظمفىالمبانىكتعأبهقدهةصأحعبرينقلى

فاقعام،أبىذللئبيعليعملمو،نسخهالصحاب!ةعامةقعوفتلارته،فةانسخئمالوحى،

هذأنرىكضصا:قمالى"ك!أبياأنيذكيوالصعيوطىأدطنى)صأ،ادوسعولىأقوأههاعلى

النعصيمسفيعد!عاالقرلينبينمحندناهنافاةولاالتكاثو،أ!اكمنؤكحتىالقو؟نهن

هابحضعلىأشعتغلىأبىهصحفأدقالأولىبالقولىيأخذونهنمحغدفألوحه،ىن؟وقلا

القرلى!ىالعثمانىالمصحفجيطتكردطوهنانمسيخه،خبرييلغهأنلمحوننسخ

أبىكينسيانوف،ةو!خألاللعرضةوففاالقو؟دطمحليهاشيقو.الذىالئصهرأئهإذالفصلى

عسنبقاكهاأقالنعانىىلر!قلابيأخعذونمنمحندوالرحهو!عه،تؤثيقهفىشعاركوانمن

هععاعلىممائسعخ-كاهمظإنحلهتفيمكنأبىمصحفقنىكاشئط.النئالؤ؟دأفظهذه

.أ.لوح!ئ،د!ؤولىلكعضيأدطوهبلى،صأالئبىحماههىالغوأنأل!إ؟هنتفدمجموعا3كا

قأمججعودهنطينسمعخهيعأالنقر؟نهنلدي!ممما!سميقطرنكانوأالصحابةأنينبعتوهنا

الخطأهعقثمالمجعموع،هذأعلىالمابحفلفعظإطلاقهناالتصزرهن8ذلكيقع

ؤأثدة.نصومح!"بهكاتب!بافالقرلى

ن-أالقنئو؟نحكم.أنطالخ!وهذأعنالحد!تيضدفىوهوالسعهيلئأ8.(ذكروقد

تغلعهيكنرنوأن،اللوحينبسينيبهنبوأن،!اطإلابمصعهلإوأن،الصلاةفىيتلي

ف!نبه!فرطمابقىوإدطالأحك!اممذههنهوك!فيعتشخهافككالكفإية،فروضهن

ذلكتوكثأر-.!.،ه!بهدمولاالحكسمك!ذييقىأنحعاؤحبهضاتضعنف!لنما،منسوخ

ئمعنه.مجنسرخه.التلارة.آ-وأح!ابئ،هعمدئاالخوذلكبقىخ!ؤأتضمنرإن،المعتزلة

.02؟ص؟بخالبخاوىصحيحاشرحلمبارىخمح!عععع!ئى:ححرانأ(81

.8صهالمعانىنظمنىالمبانىكنالهيالفر؟بة:."ضعة2علونى3منلعنا(2"

الححافدة.المطعة؟4ص؟ج،لفر؟ذ!لو2فىأ+دعانالصعيوطن:يه!

.؟.!7ص؟جالأنعط!لروضالععهيلى:(8"
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قوله:بعديونعع!سووةفي"...؟دملاب!أنلو:تولهأعنىالآيةهذه،،وكاش!:يقولى

.(11تتقكزولطلقؤبمالإلأق!بئقضلىكذلكبألأفسيىتغنتنم!كألظ

يشستملىكانأبىمصحفأنفذكرذلكفىىلي!سلاحفوى"2(؟ثوتأبعوقد

المعكالط.ذلكفىالقولى.هذاعلى

هن:يقسولىثمرلفظععه،حكعهاوذفحقسعغاالأواهوهنأنحؤمأ3!ابنرجموى

دئهأرسولىقيه!دمجلىيفوأونهاكائوأأنهمالأثععوىهوسيابوذكيوا.لتىالسورةذلليط

هنيهاأليهالاالجفيع!ىهصنفارثيفع!،نسعع!بوأئهايوأع!،سروةطولىفئومجأذتأص(

دم2ابقحوفيمعلأول!ثا.لنا.وأدئالابتغىهالىهبنوادييالط؟دملإبنكانلالو:وهى

تالمجط،(.هنعلىداريتنولمجيةالترالمجط،إلا

محني!تجسدهمعةرهبرالعرأى،هعذاهنأو!فكأ")ديؤهصطفىالدكنوبىوي!ترب

نسنغوها،لفظهربقىحكعيةنسعبغماكنر:لانوعان!ووأنهخيثالنسخأنوأع

تول!طفىيالانيسأءالمفصودوهرالنآنى،النوجهنأثةلوهذايعدثمهغا،نظمةوحكعد4.

ء"ا!نألاكيانسععوأءأنه!وىبرفوهفقا!،بخينوت!إلئئفسي!اأفي-7يههنتنسقخنضا!تعألى

وو!ضتجيعث.أ-لآيةثنيتهماالضةحي!ثئلاتخنلففلنالأبعادهركانأمالذأكوةفيألمحيومر

فسبمالينوععين،فىهفووضالبدكوأن-أنسعاء،الئيسخحانجبماإلمطوألط،ا!خسف!نأكأن

ودوفي؟يينمالمحتطلعهئتيجيةورفعتوحدةفالىأ.لنسعخهنالنر!مهذابانالتسليمإلىيشه!

مذا.رحكمهابنظمها

رسيولىغلىئزلطالذىالر!ىهنكاقإلمحطذيره)5(الذىأنيوىهن.رهنعا.ك

التى-المسيثنيمنؤليعةوذلكأ.لصلواتحه.،فس!هقلوهواليذىاقو؟نسوىمماأصأكه.أ

.24ال!آلا:ىعف!4!وس(11

.؟3صه!حفكلانين!هفرعة!رء23،

.6؟ص-!جآالأحكاأ!ولىفى17حكامحوآ:اينيهلا

.41ص7جا!غووىحر!ثعيهسعلصجحوان!-

+8279282-ص؟بخ:ج!كل!الفرأنفىالفعع!ز!د:عبهمىالدجمعوو"ا

.86صالمعانىئظمفىالمبلأ!ىمحم!همهطضعة!5)

!وفى!ط:هن!لرققىظكوليم!مو!لرفعى،صادىهصطف!ى!لراىامان!أخنرأكفىالح!ىاالفكرنمن-

وبه-دنآالأحبهسابغرركهمان)ص(ثةأومعولى،لطعلىورفعان؟رئكاش!أنهاؤعصوا5أسعيافىظي!تأ!أوو
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إدظثئمءئر3تنةفعئماتيخقئ7نأةأذ!ف!:"؟وحلىصذ.أئالىالقو؟ن،بخاوجأيىأوحيت

!ظ،وحلى!داتالط"مماأئهويذكوأص(يقرأه"2(،ذأ.وبمولىة،جمجفلما،شاتهغقنتا

علبأطلقأنعه.ثبتوإنيظى.نائر1مجبهأن!غهنذكوهةك!.ووبماالقر؟ق،هنأنه

فىيتلىمماأقافىعىأنهليسىيقوأ،مماالإسمأثعتقاقهضىعلىفلبثن!فالقر2نأصعم

يذكيو،ص(ذأب!سولى-صحلم!وبماأبياأنإلىبم!ئيعنأد(هناكأنثمأورأهمتط،

يعينتدها.على.التو؟بطمجنيقرفيهعاتضامحيفنىذكرهاولعله!أ-عنالكلماتتلك

فيكر!أأوذ!إ"-الذبر؟دط41سوىأنفىهنلهواغففعضاغيففىآثةهعفىهئاالوأحد

الأهووبحعنأ!فهكانولكن+المعلبر،جمببههنأنهالظلثقئلمرفيها-لأبههوصوله

أ!ع!غكلهةعيلعهؤل!عبعبىالعو؟ن،علعهمخف!باكىلكنلمكدبان!أأنألاألمحعمله

لينا.أن!عبق

كعدبادنأييىمجن؟عباسىأبنوواهحهميثأيضأ-أيىهضحفهنعد.ومما

لخعكأد!همسههيعدأوأيسق.-لهنفالىسووة،أهردكأنىأفى:11يإل4!أ!ا-وصلىأن!

:فعالوأهأ6(إنع!،يأث!-فنلي:فإفرثصياذإلى:ئعمهالى:رأفى"أشفيإيئ!أ!سولى-ط

ىث!".8ععىرنكلهال!لهي!رلهيص!لععلاممحالهئالولطدئههلالها.،للالهىكاذث!عئةلآنفىأبةنفا!ئزلطلم-بئ.

أدةظلثفي-.طىتلافيتود!تعهفىفحقىأئا،حصبيهطوووههاكلاكارأفىجر!مي!عيثهلعارمحلىالعينن،

2ء.آ!علهئ4و!لفلافةلهتزأفى!حار*3،رفي!وحىولعىوحف!ثؤنلألههصج

سوذ!يأمة:الأظ!8؟--89؟.(8،

.38صالمعانىفظمفيالمبانىيحل!عحمةع!غهالفر؟3:علونمفىهفلعفافى+

.؟7عطلهطهم!ادححيم

.87صللبلأمئئظمفىالهأئئ.محابط!ض("

.ن؟رق!علو2فىعظخفاثهمحعأبمن-

،9.صنظمط!نىنىآلمبانىمحعا!هضعة".ا

.2صه2جىف؟رعثمحلى2فى3ا+شألهعص!ه:ائ!

.8صول7ج!لهخاوى!ححلعثرحالسارى.!ثعادلهعسفلألىضد!!بمابحيثأنلى-

تإتقفئمحفىؤفعئفربهون"شقكقفيهتابأفلىهبنكقزوا!فؤ!كن!لخلهى:كماالمصح!فيالببنةسووة 1\)..-+.--..

ات-د!مجنلأفبهئئأوئببزفني!غركلؤتا+ثيق!ثن!حمعقابمئطفرةشخنايلالذين+!منولةع!ع!

هطنؤعلكفيك!صرممهيزئراالصعيلاد!ي!عفواختفاغأفيتةئغيصالفةإ!ثثبطئواأ!واؤتا+اكيععةخمافيلفئم

.لافىفصلإثقرأو!ذئئ!اتج!ي!ولخقنختا!فيطئعثنرك!فيهتمابفرمنك!وأافي!ة.إا؟فتتة

شيظمنئ.قخوىقلنلى-خيطشيةوئهخضذخز؟ئئم.ب!هفمجئرفنمط!ىلالضايخأقىؤفينوا.أقنرأ!ئينئ

غثىشع(.يخنعلكةنق.أصزؤضنغلههزفئ9ولنعتاعايي!نئالألقا!

-؟5؟-
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البينبئبمتأتيهمحتى.ممنفبهيعئن+،وأ"نلسعوبهينأ21الكيعابأهلىهنكفووأالذين(1"ناكأها

لهمعة!.كنبفعهاهطهرة،صحفأيميلوطهأهنرسولى

مسلمة،،"5)حنيفيةالديعن."أقومإن،والنصوأنيةأليهوديةذأت(8ةو!غ،،وهغها:.

هنإلا.الكعأبأوذواالانيعنآخقل!فوما،يكفرهقلنصالحايعم!ومنهسعوكة،فى

عنوصنيوأ،و،لمشنركين.اليكعأ"أهلىهينكفرواالذفى)ن!8البينةحاغهعممابعد

الئماسكعاقدأأ.لبليعة،شعص!.أعفطةكيع!لوأ8مع!أحلم!الكفا!طوخالفوأ،4اسبيلى

و!قميعون،13الئياش.بئصرن،ن!رضوهبسعون!لشيبن14(6غرسلى،وأصهأهةألا

عفدحزأؤهم!ليرلأ،لكخ....4..1ثأولكك،88وص41ويمبدوفيوكع!،و!توق8!لا

حب،ووصزأضهم!أوضى--فهاخنماد!الأئهأو،محعهاهنبرئعلنحنإهمطويهم

..يرخعىلمنفىلل!-

عياق!صع"هصحفننسفظأئهوؤعموأ-ألهس،هصحفهنأفي!غون-ه!لعومما

ألخهأ!وظنوصأؤيئعع!كؤخزففاالأوأخيذهم!إذأ!خعىئعألىةول"لهوالهضمنعلهكروق

9ئساسائغنكئمخعلأنخغلنائاتقاؤأأؤئنلأأعوط2لائاغئنفاطثبرون؟مهئم. *"!م!ع

الإسلاآأدلعليقسعطأقمجرلأة،افىغن.لعد!-!ككووخلعير!ئفص.-ال!!ابطكطك

..ثنا"(-لببج!لم

جمهلأآللصاصطمحظلهيق!هحفرىأرفىوللثببرمحرذ:فىأث-أفى:-"

.2708"ت!حة!كعابي!صأرئرمئركيالكلعابرهمه!عرفين.كهاولإ*أصنيصفئ

مئفيكق.للصج!ىيه!

..."نه.( .،79صللصاصطمحعالهيعلحقفرىأرفىلهيهبرهلأ:.ثرأيأع!رغة.ووع!مة

فلنخكلاء!علىومنلهفصرأفعة،ولالمعيودتيو-لاافسر!ضالخعفهةثهاضدك!لا!فه!ؤ.!.!وافيوفي

.536ص4-ج!نمش.القبرأنمحعكل:!فر؟-فى-،.أفئ

؟رئريبهفر.فلنخعكلم!علىن!عوفعرائهة،الو.ة!درهههلهكل!نيعةضد-.ا.-في!*+!!--ةلا!!و..--ىفو

.؟79ص-.تغ!الم!كصررنبحله-:ىرفح

.79ص،لععايق"المزححأغنيبظ:حفر!:رولافى(."

."د!حفرىووأ!فى"6)

اأدرف.صكةرردفى("

.82الألآ:رونسسوره(*ا

-؟82-
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مو(؟"بدكابنأبىأدوذكوواأهلهاأبذنوبإلاليهلكهادئةأكان،وهانالقر2هن

أهلها(،.بذنوبإلاليهلكهالئةاكالطهرهاقراالذى

مجامد،علىقوأكثع!وبنلفةاعبدلأدطباطلىذلك*أنالقرطبىأ21رفىوقد

كأنطأذ!يصحكعب،أبنأبىعلىالقر؟نئوأعبامىوابن،عباسابنعلىقوأومجطهد

وصىا.(ص،لئةارسولىعلىالقرأنأبى!،وقوأالآياتنفصلىكل-ذكاالأهصى،تغنلم

عنصحوأذأ،والصيانة،أوللسةأهلنقل!،الععلامعايهلىبالبرصهتصلىالإشأ.د

يخالفه.بشه!خذلمأص،ص!أوشعولى

وقرأ،ءالعطبنعمووأه!علىأ-لقر؟نقىأت!يدئ:دوكبقمجع!وقالى

عب،بن!أعلىمجاسألنوئرأ،عباسالنعلىمجاهدوفىأ8عاهددنعوأدو

فدنأخلها،اذئولهيألاليه!بهفاأذككا!موفيهأ:وليعى،(ضأالنبىعلى!أ.وىأ

وئد.3؟ولابكافوظيبىالصعلاآ،عليهنبيهعليئغالم!!أأنزلهاالؤيالح!نج!!طححد

+شالوأأن!!ونالذبنودفحاطهة.القوأنىالنصححيةعقلهباقلألى!لقاضى!

وفىالبوإدىدفىالأهصاو،نجىالفر؟نأبخنوا،!ذقىالعهمد!في:بزلهسفيشهأ

يشعنبه!ل!أوحتىو!كرفوه!كبكل،صغكلونهنحفطاوضبضوهوالحضر،ا-لأسعفا.و

وإلكلممان،شهأ!خلع!ولار!لعصعبان،السعهرعلعهم!فيلاحرف،هفهيمأحذعلي

.لظص"،!ولاأوئعصوأوؤأهبرأوبو

ومخاو!هيااخنيلافط،عنييئهاكيانعاشط!علىإكسلإهعةالفوقووكظك

نأدنهالفوقةيعنلمهنه،سنذألأصوولتجدأوالكئزيم،القر؟نمحلىنفسعهاتصجحأن

فيلا،هيف.ألصأكانهاهنهأو.ئنثقص8شهيكنلمطأليهلهتضيفعليهتفمنت

فيه.سورةأو8هغه؟يةفىأ!نزبيكونأنعنفضلأألغاظيه،أو،حروفه

.83ص1جالفرأنلأحكامأ!اهعالفرطى:(؟ة

.83ص؟جلمفر؟ن.ملأحك!الحماهعالضطيى:!+

.2هصهأجللحميوطى!لفر(نعلوبمفىأثهلعأن.هأم!قعلى!لفر؟ذ!حارالباتلاقى:+

-(8!م-
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الثألث.الفعملى

أالؤاءةوضقأب!إلخطأحكامبينا!آنىالينيص.

عينررىها،نالقو2كئابةفىالإخقملافحولىاف!نعخبرأولىكانوبمعا

إليعهوحصرأأنهموردفقب،عشانؤهنفىجوونهبعضرسمفىالنسعأخأختلاهمه

!عوإنمعأ:ثعاتجطبعنؤييدفقال!ا!عاء،أوبا-لتاءأيكنبونه*التابولهت*4الفعظ!ك!تابه*ةمحند

الرحعنومجبيدالعساص،بنديعسر.،!بؤلابنفةأ*عبد:القوشميونأ.لثلأل!لإقالى،8التأبر

دفريعنى،بليسنيا.دظ!أكنبرهفقالطأ2(:،عفمانألىف!ؤأحعواالتابيوت،هرإنماالحارهمظ*أبن

المكى.نمعكينله!المدينةفىتأخذتإبوتكلعةظلعتوهكذابل!عانهم(،،نؤلىف!نجأ

إلىتخع!رإنمما،الحيركط!ذأحولىالحلأفيطفىتعحصر!لالوأقعةهذهودلالة

التيطقةفىوطوائقها،الصوئيةقوانيئ!عياوالستؤهوأ،قريسشىةع!غلب-.أممتهيدرأقدالقومأق

الشىادىبينعيلي!هامخعمبأ-ل!صورقعالىالمكرلمحبطإ.لقر؟نىاالنيصيظلىحتىوالأثيإء

قئيح!،غلمعألطإلأهذههصا-حعفنافيلا!الين:بخبا!عطخلاانيهه!عخوئ!سالىأحمهأ،

هعبىولهحععهبرنصىط!غلكعإبمهحبنحيورههد!بمس!أفو"ل!!!لب"!كىل!عف،مخلعانأو

البغعةلأنطرأئمأ8طبقيةبينيأولب!بيعةهنيهمك!أطهأيبهينلمر،ه!غوهمؤغو

.إ!!غلحى*يمابكأنممالخيلوها.ىق!ألاةغ!للاحعيع!ذثفليكافتالفؤممية

..لغسيةوأصصأهمألسعغنه.،..إلدىفيأهصحلهولسنعا!ي:"8-ئيويأبطن!عولى

.!ضةادعأهرةة!لافىاو*!..؟8.لأصجكأاليح!ببمار.!!خيح!!عزبي:!سثىفي!ؤأ!ئزرل!!ه-رأحع"؟ة

؟هـ286

المرحح.نفىهن2ءحممه،،6وفوبهة،2!!ح838!ح!دثيصآنمحعص:-قى

.-؟1صالمصأح!ى!وفىأه!-اكت

.3!6ص!736ض؟جلهعصر!ثغرأهتفىالفعثرفيوكه:ثه!

6لهنالتواحعوللهصحعغلكنيكزأارهو!ليةلهرأصأ-الدكهأقل!عاثى*ئظمفىأغنمائىجمناهمهبمامملعةلي-

-ء73ص

-!

.2!3ص؟،جالر!ك.يشرح!يمائىصخح-

.82!ط!لقو؟قفضلألىكئكل:أالنيه!

كلاضهاص36.فىلهعولهيوسننلهلظ،قغهفى!ماحبى:فارسأدنن(81

ةحملوعل!-بعيفيلاإحياء!لر20ص؟جلهلغة!لم(!المزفىالسععوطى:-

-955-
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تخروأالعوبهنالوفودأتتهعمإذاألسعفتهأودصقة،اه!تاغلوحعسنفصاحقها،هعوكطشت

تلكهنتخ!وواهافاحقمعكلاه!م،رأصفىلغأتهم،أحسعنوأثمعاوهيم،كلاههمهن

العوب(،.أفصحبذلكفصاروأعليها،!عواالتىسلاعهمإلىاللغات

علىالقوثعيةاللغةتغوقأسبالمجظعنالكشعففىفارسأبنأحسمنيد!قلو

القبأئلىهنأفأدوهوهأج!ة،هنسلائقهمإلىأوحعهماحين.العوبلغاتهنمكلىها

إليهم.تفدوفودهاكانصتحينثانيةة!حهنالأخرى

ىنع!يوقاشعتعلأرأسباهمبفسىيبعحثوهوالفوأء،عنالآسبابهذهت!غبلمو

وتحج،محامكلىفىالموسبممخضرالخوب،،كا!(؟"قولهفىإليهافأشاربالفصاح!،-

نكلموألذأتهمهناستحسعنرها!عفالعوب،لغاتيسعمعونوقويشالجياهلية،فىالبيت

.((الألفاظوهسع!تعقبحإللضات،هسعتشعبحهنلغنع!موخلتالعوب،أفصحفصاووأبه،

لقويعثىيسوقدالصنيع(2"أذهإلمهـأننبهأنهعنفضلأالنيسيابررى،قيألقذلكوبمثلى

عكييرهبم.بلغةالعلم

قرله!ع!لغةتسترفىأنعلىتضافوتمحدةأسبائ!أثةأنإذننقولىأننستطيع

ف!دأكسانأ.لإ.قتصافىىوهوكطؤهـا،الدي!نىقويشىذفوذأدطلإشعكرلكين،ةحا!فلاأسمبأبط

اللغقأو،الصافيةالعربيةاللغةتمفكوافحهافعيىلغتهاصاوتأنفىةو!بكفعألية

لهحةنسميهـاأنيضعيرول!وأفىبهم،القونمذكيرلشعيتوععبتأرتقتالتىأالينصرذجيية

معلم!تالذينالفصحأءالحولمجطهبنجاوو!اهنإلىبالنظوالححأؤية،اللهجةأوقريعثبى،

قدادأنفالم!مغوهم،أسعمأرفهم!متطوقط"3ظم.الجزحوةرسطار!وض..لغقهم

للرسولىألابأحةكاشطثمألالهية،المعانىلكلىأشعقلأنهاالوحىبهاليترلىأختأوه!أ

رتيسع!ؤأالقسو؟دننما،قسوأع!فىمحنهمللفشعقةوفذابلهحيأذ!االقباللىيقوكيالكنىوحده

يوليههابقدددكانةاللغةفىالكلمةيمنخألاسعلاآكعانوأذأ.تلأوتهفىمب!يلع

!لعردية.الكمبإحياءطو.!؟2؟ص؟جاللغةعلمفىالمزمجف!لعطيوطى:(؟أ

.2084ص2جالقوأنعلوآفىالبرهانالزركعثى:-

.؟975سنةالشدب.ط28ص؟جالفرقانورغعبالفوأن،غرب:طط"ررب:العععا)ث!

.27.صالحررالجاهحالمععمىلعغص!.ة!عأبنضعةأئقر؟ن:آو!حمفىهغل!منانيه!

.286ص،285رأنو"ص،2؟9ص؟جلهفو؟ن2محلوفى!لوهانالزوكعثعى:!احح-
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.بيكلىواتسع!حتعي!عب،كلهنخلتئدالقر؟نكلمالهتتكيونأنفلابدلفعأنيتهأ،

ؤلمحبلتنؤيلى!ؤإئةتعالبماأ؟(:قألهغها،المقضودومخققبهأ،المرأدغاهةتجخلكىكعمالى

غويييلستأدظ"+ائفتذيىينيخنلتكودطتفييلثغقىءالأمجينالروخيهنولى+ائغاليين

هم!فسعألةحين"،،هتىيقوأوحلأعحالخظأببنعمرأنوهيموون"2(هييين(،

فجعلسهالقو(دطهذاأنسزك.وحلعزدئةأن!ه.ألي!طمخعععببمعسععرفى،ابنفقألى:!أكآ

والصلام*+!ىيلبليغةتقوئعهعمول!قويعيىبلغةالنعا!مىفاقوى.قزياثىلجغةوأنؤلهص!فا،.

أن"توحي!عطليعةكانوأك!أالقرفعيةباللع!جةالقيرأنذؤولىد!نعيقفأقالأهيو

لتعلييمةهزلإءتصدىا-إفسأ.وغاصة.9همب.--ألله!يةالشعوهن.مجعلصحقىبهاالغلىيقوأه

+ولطعو..

كانتأ!عىفئلهخ!بلغةمحنبتد-.الم!جفة!ه!أنفىأن"عارىوندخأل-.!سييل*.-

ثرلهطنةالأنابعأئعهبفالييلخ41أخمارهاأ!نى.آلنغةلأئيظالأخوى.قد!*!فىب!لعغمخية

ولجبرنأ"."يننفلالقر؟ننجانالتفككل.ألى!فيلجى+لمخيككأفىولط!وأ!ذينمن!ة+

.م"*-."ء-آ1..:ب!-".صنجد"!-ء.س""+-ت..-"فيل!.-"،"

مجبنيميخنت".!.بهافيتلا،،ةعأعبأة!ر!!..8لإييؤة..بئ.نجتق8مككةالحضة:4ءة

.ال!زلأئى.ألوحيىلىامنمعمالهاط!!ونئه"..ل!"ت!!ةآلىوولهعع!،شد!لينللسمحر

ففد8.وجدول.أفصحعفمحنابهعلىأطعوفطالذىجمؤ"لا!طانؤعلهكيافطولمما

،ص(إلرمعرلىكسعإنوأذا4هىل!خألااليعوضهئئىفب!العر2دأسععرطعلىر!عهمحئبه

عهدئمع!دهعلىالفو؟نلهواءةفىألاخ!فول.قبلغعيهمفوآكل3هرأطىكان

فىوطويقتهس!مالمسعلمين،عنعدإللفويةالفوةتسعومكهكعاشطروهنوععوبكوألس

وقب!عاو!ت!الهاللى،الإجقميعا.جمىأ!مغكلطسأ-جدهمثحبئلبهنا؟طء،فىمهت!جمرالفطق،

.ألثف!ت-9للغويةالوخيدةعلىألاسلايحةالطعولةواسنفعو!ظ،الفتوحاتفىالقبعلألسعن

غغدهمالعوبي!.تبهينلماليذقبالأعاحمألاخظطأنثمقواءته،فى!لمجسعكلبنالحكمة

النصقواءةفىالإخقلأفريصبعالفغوية،ة!فاتنت!ض!!لىى!دأغهساليقةأوطبعا

."93ة!آلهثمصأء:سورة،")

.383ئف"آج!تحععيفى:بئ"

بص*.."يم .9*س!.--!!؟!..-غه!لالأ،+صبلاح!ر
.ب!!ط.

-"!ل!!-..-
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هنكمانهن!أحلىهنضيضه.يغ!هعنوبمأرحهعلىوأتاشهإفععاور،فىسبئا

وهو!شهم،فيععاالمشعهووهوواتحرفمحلىالمسعلبينعفمانيجعحأنا!ربروى

.اع!دعبصلاتهفى41الوسولىوتوأالأخكلة،العرضةوثقتهالذى

فىالقيوآنبيوأالسلفأنبخوحينفلكإلى("أالجاحظألمسحقدو

فىهأكاقأقاهدتقىأعةعلىالناسوجمرأالصديوو،فىهتفرقاأنبعدالمصاحف

النعليهأ،وحلىقةارعبفأيىلحونؤيدةعأوق.وايتخأأسبابأعبأمحلىو،!غهطلفا

لكعطألمحوض،؟خوكافعتأنهاهشعج-.نيهتعنامجطتزلجىلاالجاجظة،(محغدنج!

لىله.صحممقكفوالعوضآخو!وأالذفىالجعحإن!ضيفه

ألا!ايحشهنصقسعفأننصتطحبموتففأوساينان!طهأصىه!امخنوفيمأ

!وثهئعم!ارفلعلأ8العو،نىافىحجعهعكألمحانظهفنئكعبق!أا!لح،يهنمبما.

سبرضسبريمب!هر8عغطليعبياكدابىضيعىعنيماقعئدكئع!:هاليهإئييهممحنيصعنهمه

الكانوء!نهو!نأههلىلهضعن"لمنيها**كعببن!أإلى.-شيعاةبكتفغوسلئيبلصاجف

،"!أ!لخلووكئعب!اللاهئن.أجعدىئمحأ4لهالدبرأةفدعا:يلط.!لخللثبفيلى!ل!و

.ء"اخ!هاألحفي.لعسنئه"؟!لإكنب!ئضهلى!،بركثبنأههل،وها"

عنمالطمحاولة*كدالعكعىعليأئه"الىالقو(ن،كعابةفىذلكيقفحنولا

أغلاطوهنالتهحسى،أغماءهنالمصحسسيفيكلأأنعلىألاثعدلجهوحوص،الجادة

!جوليفأ8!بعطفظتىيد،كانسمالحونكاشهالمقاحةألامحأناتلكنأنكعا*،

،!(ه"*دييآل*فىرأ!ملاكؤهمادةالخطفعاسهنالمعووفضعلىوصهاوعكثكله

.2،معئة-+9محعدهضئى.هط!انحظرفعلىشنقشثر،219عطح!ميوةصهنلهـا!:".8،

++8،،صلهنهؤحح!جميمقابحظ:يه!

بى9كلاههافىالص"وصعفن8قت!الصاص!شكه:يهم

ثالى:حرئا،!صرحدحطن.-مصحورف!نىووسفكالححاجأنمحنهلىءأىأفىكر.!كانلككارفى-

لألهأ.+معنه+هاشصهاء8!لئلى،وي!عين.لم+2259لأ2ص5لهفزفى.*ل!

.،9صللصاحلى!ي:*رهأبىلبن8!يت!-

محعك.سنى.!83ور:لهمسةمطيوفى:فى"ة

ثنتهاباقآ*789كلعئعاةت،أطأ،وأصع!رة

.388ص-386ص2جلهفر؟!علو2فى3له!مجا!كصى:الكا!يتؤطت!الفعحثلى-

-8."-http://www.al-maktabeh.com



10و!جؤأء!فيوالوأوو!!موضعوأ!)!أ11!؟ذب!حئة(-افىالألفوؤلافىه

ممطمودأ،الماءأ!ررن!ه1)ه!عفوسخوماالأخيوى،ددردطمراضعفى(4آلأف!أةوحذ-ف

يقولسبرن:لمنبإلانلقلمنح!إذاعلينأحرجولاالهاء.شعكلىعلىهوبوطفيهوالأصلى

الألففئيادةوجوهها،طاالخطصناعةرسوآتقتضيهلمأالصحأبةخطوطمخالفة:إن

المؤخوأنلحسىتنبيهاولجىتأ71أنهاأو،16)عقيلمالذبحأنعلىتنبيهأذبحنه،(،،لافى

أولىفىذكيوألذىألعذابهسنأضعد".فالنهبحلفيالا،محنيهالمقدممن9لوحودفىأشد

ضعديعذأ،،..غذأ"با-....-.:الإلهة

الفمهمر*قطنبينأئهاإذ:،الربأنيةأ.قدرةةنجمالىغلىنئبية)8(."بإييد"ىف-.-ءاخيأوؤ!

أ.فهبئىالتيى..!القرةأند!لاشعك8ىد!يا".جمع":إلأيدكط"ربين،القو-ةهوالذ!""الألهد"!ول

.الدقظة.لإختصاصنإلياء؟-نؤلجىتالأيكى،هنالوخيؤفىىن-.+-عبمافبوبت*همق-:بلصعاءول!ييعها

البزحؤد..!فى!رالد-للليهؤدىىخب+:و!مه!غيحئى

و!لو،وتصفتعتبهلف-هووإئما،لطأجملأ!لوأفثافلنه!ذاإن.برمجليفعاة؟وعهـلإ-س!بى

كإالمعصحف".خط!ف..المخالفنةهذهلؤلجرأر!نيعونه".لمحكيليفونهالذيبن.هفيلإء.!إ

6لقعاذوا،ألاحبهسابمهنالغايةألىبخيا!خمخعروبهعالقسلامإلا؟ولط!!بربئمل(91ـهقأ

ا"سو!ة.،!مهل:*،!ة؟!لأ!طفة.غتهها!يط!أؤ.*؟نمخن!

!)آ(مئ!هبل!ولأوضعر!آل.أبخأل!*طؤمج!ئي."!وجبىا.فكدم..-!ها!ؤىف-إلة!2-:أفىلأ:صر*(2"

!.-،.-.!3ول6؟!غ-!،ب؟ج!لفو؟نمحل!3ىف..ص!!كلعثي::!فيزلههتهاأئو-

الطيحق،.صبمء!ؤعلق!27!آ!شو:سوبرة!،و ثمه

.386ص1جأفرآلطمحلومنجى!هأذ!لزوكشمى:الو!:فيه!طتعاأن!-

!لز!ىكعشعى:.الفونوحذ.فالياء،وحذف!لوأو،رحذفا.لألف،حذف:2ثسعاويخهاللغظ!ض!مأ!أحح(8).

.ىف.!-+-إل.!8ص؟ججمكلم.!؟نال!طد.-هى

.-3؟6ص؟-فى-،تصثعر؟ن!لوبمفيلهرعاذ!لؤوبهع!بي:وقهضها+*ءمدفىراحع()

محمد.ى!صه.ط.83!ل!صةخلدودط-:أق(6)

.38؟ص؟ج!عر؟ن!لومنجىنط!هلالزليكاثى:("

.43!ل!عة!ون:د("

.387ص؟.جالفر؟نمحلوبمفي*الوص-نر،لرليبهدمفى:

.40!ض.لعلب!-خكلرق:أ.ي!(!أ

-؟.ه09-
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فىسعتحكمةغكلوكيطشطبخ!طهم،أ!حصفالصحابةود3وقبدوألاولفىة،

وحعطعلىيقرونعاعك!(؟!عبودطةولخ!،التفيح!صنلاكانوألأنهمألاولدة"

ذلكفىكانتلممااةالكغأإننقالط"2(:ذلكإلىكعكلأانأدرقدالكلعابة.وحو.هن

جعثهنالكلماتوضحفىأخ!لافل!صاحفمحعابةفىوقححيذأمخكتملماكول

للعفى.حيثمنلااةالكلعأصناعة

شوأهدلأن،ص.أبوأحقب!ألصوأ"،ولىالأهوألىعنهأنوأ!ونى

الكفا!نسعنفعي!عنمكأنهنيه!ة!جمأبينعل!بهو.طفلكهنى!ا.عصوط

كعا،ةل!ملاألهعادعنالموتفخمىأويكصعف،"ن؟وقأيكلبرأأنفىءاح!فلا-العلعاء

.عيها.للتغلبةل!أ-فىأولوزمحنمإقحهديوو

فيحاا!بحثب!ددومخنقر!ناهأقسعبقعأهنأ،!ولههايين2تصاثةوليعى

وأهيلأ.لصعيامإهععليخهأختلفوهأحأنب،هنثعوأقوأكلأولينة،أهلىفيهأخعنف

فلقسدالنعهاية،فىالبصوةوأهلىا!وفةأهلىفيهأختلف"هاثم؟خو،ولنجةهنآلعوأق

!ع!كسقلمأنهوحوهط،ولمحيعيانالقو2ن،حروففىالخ!طا!صتقصىهنلافاثبت

الوهسولطبيمائرأبينتوأعالأوولي!وعمدد!قعنكانوأكا8سهورغفلة

!يذنبعا(لمصحفوسسمعنمخزجلمحملأميانىأ!لأخمتصطن4كظك،ص،

المصساح!فطبعع!فىلإشظحووهطصوأغآينعها،عن!صعاوالكعلمةينيةعلى

هىالعربسى،الخطوحهلحىحويعليهوولحتط!هولمجظك8ا!عيثىوأسق!ت

فشعقان،التهحسىوأحكامألاهلاءقىأمحدعلىقئجلمرالوشعح،صحيحمخألفلمأثنذ

.تله!ضفاهاوديننليفها

القعواءةوالقؤأمالقو؟نىالخصحجيةغلىأىفظةنىالمععلعينوغب!أفولخه

أولىفى-كانتالمصاحفأنوبخاصسة،الصحيحةطقوأ!ضواولي!وأأق6دوةالمتو

هعنكود.ولاهنقوعلةتس!يلبهاالعهد

.؟980سنلاالأسعفقامةعبعةاهة.الرا!طط!نثوالبلاى!علأ!ثعر؟فىدلنص:!هصنى"؟)

.لأه-عم3؟ر!!.:!حمفييهم

لهفوأث!.على2فى"م!فافىمحعأسىنثرقي8273!!دصللعىفتله!تيهم
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أحدووأفقعت،بوحهلوالعوبيعةوافقستقوأءة،،كلالجؤرى)!(:أبنيقرلى

يجوؤلاالشىالصحييحسةالقرأءةفهىسندها،وصحأحتعألا،ولوالعثمانيةالمصاحف

النأسلحىووبإلقو؟ن،بها"نؤلىالتىالأحرفسش!هىبلىإنكياوها،يخلىول!8لصد!ا

ةالأ!هنغ!وهمعنأمالعشعوةععنأم.الأئمالسبعةعنكاشكاسعواءقبدولها

.*المعبولنن

ريوىالئحعو،هن.ؤحوهبرحهولوالعوبيةترأفقأنيجبالصحيعحةفإلقوأءة--1

ا.لببزبلج!جعاكطالقوأ.ء!حأئهتعئىالموأفقةهذهأقالرأجعحىأ2"عبدءالدمحعرر

وا.فيبيبمبن--فنى،للغهم!ة،نىالأنجشعبىعلىالفراع!.أخيفاريقومول!اختلافهبا،على

ؤب-أبنعبنروبمبما"ك!رلعدالنملى،فىوالأصحالأئو،فنالأثيعبعلنىبلىالبرلعه،

.وليجععت،ةبيفيقربت."تاع-اربفلا؟"إنالزربهشى)8(:ويقنرلطفقبعة،-سئةالقراءةأن"لابعت

أخاينينار-غه.ووعظأختيأ!كةإئهأظئوأحبثالؤمخشعوىهئهـملجيما.عةخعلأفااختياوية

!ل.ء.-إئابلأ،!إجعهإدالفصحعاء

اععع!عع!عالعممانييعها!اخظد!حأننىحسأءالئ!ي--من!عمولالرأبنىأنمحيع!كمسا-2

فذ!أ."إزنعفأ!فت.،بسلاالجعببحفىكلععبئه4الندلن،وومأ"(ك!علك،ا!دفئأو

أخنصإزإ.،-أ!فى!ائهاتقدفىاترافقةالأفطرقىأءةمخقيفا،توأفقه.

!ت!؟"--ةلنن..!غنقانضعابطابلن-!ريهاأيا!بمندص!يبجةتكوبطألتيب!جمكئللث-3

يسهئ.

قت!لظأحاأئينتخأ!..."أذمل!-أبخق!را!،..لقبرلي.إ-مما-هئاابشعوبرظ.هعذ8:-.أغذبتولقنة

.م!عنهو!عث!وعنخقأمالستبعة-ا-لقوأع..فينكا-نعيفشوأءباطل!ةأوفعاذة،أو!جيفةعلبعها

محمد.دصمىهطعة9ه!حم1جالععئرالفوأعاتفىالفعثوأفىوك!:.اقا"11

.83الفرأفية.صالقوأطتفقالعولمحة!ليهصت!احئ:.!طالدجمسؤو(2)

.77ص!جالعرأنمجلوآفياثىلعأنالسععصطى:ي!ه!

.321ص1خالفو(نمحلبرمفىاللىهأنالزركعصى:"ة

.7!ص؟خ!لفو؟3علوبمفىا+دعأنلهسيدوطى:(+أ

و!كن!ادومجمرثروأبااليدفى*الرآكل!م*يزأكيان)صأالئبىأن".!هربمبما!كط!دأفياصممطروعى

.93صالمصاجفمحعاليعئهم+طهاى!وحبلىبنوهعماذمعمعوفى!وبهعباققأفىؤ!زلهرووطلحة

!".

-؟6؟-
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هعالمصحفخطسامحد!أقواءةكلىشعامةأ(1:أبوالدينبا!عشالشعيغ!ولى

8ةو!تعهصحيحصةقواعةى!فالعوب،لغةهنالفجيحعلىومجيئها،ا!ينالنقلىصحة

وضععفة.شعاذةأنهأالقواءةتلكعلىأطلقالنلائ!الأوكانهذهأحدأختلىن!ف

إلي!اخظووأ،العلميةالأسصورهذهعلىالقراءأتعرضأثرهنكانومكذأ

هوقفحددوأإنهمبلىذصنيفها،إلىالعلعاءفأتجهدرحات!أ،تفارشطأنضوئهافى

.ا!نهبقوأع!يأخذهنكل

ويكفربعه،يقرأقسعمأقسعام،ثلألةعلىالقر؟قفىررمى،،عأ:(2"ىكهيمولى

!عذفلهصعحوقعسم!المصحفوخط،العربيةووأفقالنغنماة00نقلةهاوهو،8ح!أخط

لمعامخألفعهلأهول!بيعهلقواول!فعفبلى،ط!ألعفظهوخعافط.العؤلعه،فى.!وأ.لاخ!اد،

يكفرولاقبرأن،بنطينبستولأالأحعا.د،و!حما!لىحبئخذ".ب!ض!اع،لمهئ.إؤ-أبخح*غايه،

وافقوإن،يقبلفلا.ثقةغيونيقلهأوألمحزبية.،ىف.-هلحض8""ول!ةقث.-..ففنهوقشعنماك-؟طحاخ

--.!ظ!إ

الأولىهن!عالىفففننأل)به!:الأذفعامطىههنقصعملكلىأهئلةالجزرىأبنقسعموتيد

كعلىيئماخذهلنسك.*أهاههنم*(."أ-3اخبرذ،غباس:أبنقؤأءة.النا.ئىوم!ؤ-!به،كعتما.لنث

كأأئثقاتلوروأيةثبتكاف!لك.ونجوبخفرأ"...نكغان.انيفلاموإفيا4غصابيا!!ما!ةأسفاية-ر

مئعسوخةفهىبأالغقلىثبنيربج"لم--خمب!ؤ-الىتو؟،لإئها!ألله!.....ةغ.-أوغل9!شمحفيالعدماء-وكثو

ئقة!غ!لفئ"".أه،!-*رهننرأ!لهىالمصعخالف0!بى!.4ا.!-.إر-..المجماج،إ-لأبخ!ة؟لجبرفالمة-

فىلةه!وولافقدة،فقلههاوهفألطضجيينف،إسفيادهمخالبممأالشواذ!بفبىمماكثكل

في!ضؤا".."أنعنأكسىظتععن-!نبوحطة!!!.-بخئ!:ل!هم!غلى-ت.ونخليلي؟+،-الحزلمحمة

قو(ئأ،أص!ه!دن.-.-أ..-دسولط-ئزأتوه....غنعلىبئ-(المعروء؟.-.ا!يهترق.-إن.إكعؤطرأ-ولعد

.ىلوب!عل-.ابالأنةوثلععهبلنللف،نثنهوأسعفاض

.33؟ص؟جلهيفرأن!لوآفىلهبرطلقكركعثعى:"9"

الححاى!لأ.المطعة78ص؟!!فرأنعلبرآفىا+ولن:العععوطىيه!

.78ص؟ج،لفر،نعلوآفىاالمىلهعاق.!لصعيوطي:يهة

.؟6-؟صة؟حلهععصرالقراع!تفىهشعربزر!:النراحح-

؟9؟اة!هسررةف!بإ(سقفعفةىل!هب!اخذتللتززأغئم!وئهانالمصحف!:فىالأ!ةنص(8)

+332!(ج؟ذالفهعلالوبمفىالبرهان:الزوكثى(."
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فىكوأهي!ةهغحلامخريمهنعبهالقواءة!مذهمنوعذلكفيهيوحدلموما

ه!غوسععوفى،أبنبقرأءةصلاةفىقوأفيعنهالكأ1(وقالى،الصلاةوخارج،الصلاة

نأنرىلا:(2)دوادأبعىأبنوهالطوواءه،يصلىلمالمصحفيخاف!مماالصحابةهن

إنسانقكأن!ف،ص(الفبىأصحأبعليهاحقمعالذىعفمانلمصحفإلاالقر؟ننقرأ

إنمهماف!عمهنعه،بشمعئيقوألاالشعاذانثجتقيدوإذ،بالإعادةأهرتهالصلاةفىبخلافه

مرحخ!ا.أوعلييهالمدلولحسعبعالىدليلآليكيونأك!يذكرونه

ه!عذأوكبسئرتضيأد،أوتنياتضاختلأتليساليقرأءأتبينوألاخت!لاف

ببهعلأه!عةولاوالاهالة،الإدغسامهنلالأفىأءوكيفيةالئطق،طريقةألىيعردألاختلاف!

فيه،االرسممخمالفةيسوغلامماهنه-أنقاصهأولفظ،ويادةأو،باخرىكلعةب!بدألى

أ.ديسند،.ضجةلسهوفنئول!عببنأبىال!تنسعةى!االقرأط!دط4كلعكضوءوفى

ة!وحوءعلىحلهاولخكنقو؟ئا،ليسعتط!أووسمالعريية،وعوافقة

.222ص1جالفرأن!لوآفىالبرهانالزبركعثمى:!آ(

.54صالمعطحفمحناليدأود:!أألن(2)

.33؟ص؟جلهفر؟نعلوآفىاللىهاذلهزركعفعى:يه!

-؟63-
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الىأجالفعلى،

أبىة.ء-إىق!ؤ؟دأبف

ة!قفؤ؟دأتأولأ:

الففهية،-إلأجبهنما%-اهضببان!عنلا.ء-:ىلإب!ضافة.لتعدقالتىالووأياقي!ببضثنلى

جملعطخأخأ،فلا:(إ)سلأه!جففىوحد!:هالي.بسعنده،حمادعنئملىهاذلكهن

صفبغقوالإيبمةوالمسووة،الصف!ببينالطوأفتوكتبيحالقرأعةوهذهب!ما،،يطوفألا

اليطوأكط،إباحةتفيعدلجسلكوهسىييما(،.تطؤفيتأد*-مخفئرختاخ!تيلأ"أث!المصحف

يهسلىهنكس!دطيبه!فيقد.أبخاهلية،فىشهيتحرجكيان،هبنعلىبمحنووليعىأئهوتبين

يطونج!كانالنإباحتهتفيدوكفلكبهمأ،يطوف!أنمنيتحرجألاسلامفبكةا!نمل

سيأليوأو-ف!هكعائئئ!ثا،تيغ!تففد!في!ما،كاش!التيللأصئأماذ!ق!--أ!مافليةفىبهيما

ا!ف!اهدنطؤفىأنئعحرجكئماإئآفى:أومعولىدا(8أ9ولاعف-...،أصأ.وضعولى-ا!فليكفى

لمضحافينإى!ه!للاشتسغأل!هنؤالخروةاق!""طلإ)ثة:افافؤلط،الجاهليةفىوالمررة

!فمعزأ،أوالبمحنماخماحأءفبنوهرضوعلأت،اليبهفو.هبرأضهى-!لوهئاسكطالحح!

.."!-ة،.ب!ظ.الطوأكطهنفعيفائفسعهفىمحدهفلا

قؤأ!وتعأريلىويله4فييصكلزأدده*6(ى!يأفرا!فن8.لا"أناليفواء،!(ى!رر

ةه!حدو!ثعله،!ازتكئولطأنهنأيعدأئها!ىالعول!ةىابنأنلكخم"،أ!صأوالكافه

سعن!ق--(صأثةأوسعسولىأنوذكعولمحق8ؤ!دةغكلقووتهاحيثعالائعةطث!دحبفظره

ولص.أنلاحطبنبغئنليععىوالمرليةالصف!الونالطواكط

.53صحكهالم!اليحعينلأممه:كلدأهةك"8!

.24صه،2ج،456ص،\جالحهط،اليحوئفععكللأ!نحيانأكلنفليأ

.؟083أ:ةرفيلاأ(سورة

ثه!
.47ص،64حمط،اج8!لدضأوأحككام:!هصأفى

.462،؟63ص،2جالفر؟ن،آلأحك!االحأمح:القرطبىصاحع

.2.صثنزولى،أسه!يالععيوطى:(8"

.9!ص،؟جالقر(تهعافىال!ضاعىأة

.؟؟!طه8؟ج!قععي"حفى:اقأ،"

.47-46محط،؟خ8الفبرأنأحبهكاآالعر!:أق،"
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ؤيمئيةاؤؤاخماؤطةؤونمجئكنمئتؤفؤدطؤالذبنتعالمأ"؟(تولهفىوودطودنها

هفاعاأ،لأؤوحيهمأنناع:أبىأ2(توأهففعدإخوأج(تجؤأفخؤليإلىضقاغالأؤؤاج!نم

ف!نهيوصودطأ!موتإذأإلابالوصيةضبوهتأعالأؤوأحهم(8،فمعاععنهوورى

التعتيح.هعنىفىلأنهبخئاعنصبأيىقوأعةىلدو..،ىلعفلابنصب

أوهن"طل!ه!أبىأد(فوأنغضا(نغضكنمأمجن!ئجننعالى"ثمفولههكانوفى

عنوالإسقغنأءرالوفأءبالأعانةالمديونووضوأ،الناس2هنهأىل!مفولىهبنياوباعيأ

ن!ف*(!"هنعوووى،ىو!ؤلاأبىعنالقوأع!هذهنقلىوتدهاثله،هنالإوتهاق

وهن.ول!صكوثيفطبلاوثقأىالأهن،هنأ-فتعلىوؤنعلىاثعمن!

!!ععثلمؤأس!ؤلةأنؤأةأوكلآلةئوؤهمقزخلىكأن!زإدط(6أتعالىتولهوفى

ا!يفألاخوةأنعلىالآبعةهذهفى(7"العلصاأجبحالسعذمن(مجنفخاؤأجدقيكلى

يعيسفعؤك!اغففئمفليعلئطمجن2ثث!وكائوأن!ف:(!اعتلقولعهللأمالإخبزةبهمعغى

!ه

هنأخعتأوأخ،هـرلعه:-أبىتوأءةهننذلكمحلئ.فىليلاالزبخشعوى"4(ويسوقالثلث!

الجؤرىأبعن-وعلق،وقاصإبعىبنسيعدك!أ9(أيضاالفواةةهذهرردفوقدالأآ"

مجصعأهمومذاو،للأمخوة.ألا"-وعها!نهبألأخوةالموأدأنتبينإذلهأ.:(؟بقولط".عليها

عليه.

.24+8الثأ.:ةزعبل!"آ(سووة

.؟-983سغةالأسققاهة،!822ص،أج!لكشعاف،الزمخثمو!،:("

.؟09ص،3ج،!ط!لبجوضع!:حعافى-أيو

.2833؟!شزة:سووة+

.2-52ص،؟جلمكاثعاف،آلؤغعثرى:(81

..3ء6ص،2ج8ا!بطالهحرنغعع!حباق:و1141

.؟2ة!أ،لفسعاء:سودة،أ

.7؟همه،جه:!لفرأن2لأحكالحاهع!لفرطبى:"

.573مح!،؟ج،الكيظف:ثزمخفعرىأول"

.؟+8ص،2ج8!يؤأنحكماآأ:!صاص(9)

.28ص،\جالعاثعر،!لفرأةاتنى!لفشرالحزوى:الن"؟.ة
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كؤفاالنستاغتزئواأنتكئمئجلىلآ؟ضئواينأفيهأيعقا!تا:(؟أتعالىقولهوفى

ر!كذئعينتي(بقايخشتؤاإئينلملظ-إلأ(تنئنفوفنتايتغفييت!نبوأتغضفوفينؤلأ

أنها،لؤمخيشرئ"ك!وذكورالغشوؤ،البغض:الأية!ههفىالمبايةالفياحعشعةأن(2اليقرطبىة

العاثعرة.-سوءيبهوفيأنألاأىوالسلإطة،بالبذأء،وأهلهالؤوجو9لىدذاء8الخلقشعكاسة

:أينى"8(فوا!المعفىورألحىولجعلىالخلغ،شيلىعلىهالهنأخذفيوؤحهتهن،هن

يفحسعن.علببهم".أنه!إلا
.ءت

أبىقينرأعةقإتىيهضأ(أزدىفاولئقكلألمفيغيماتبهن!إد**أقط.لأتأقودهرفئ

بالأغجياءأولى!10أدطبمضىوالققعيالضيىحتععىالموأدأنفتبين.يهسم!ولىذ*ظ

وأنفعؤأء.

-أزنجن.-.!!!!جمر-و!نن.-صنائنك-امننثهلأال!ستليليق!فلآ-يسمول!:دعإك)6(!لعهفيرلهئ

.نفطبيبز-أ"+!وفيعلىولحهأ8(هفصووأ"بهتمافيالمععول!.ولىآد*المنك-!سهرأ*!:ألسأكلم

نرل!هنىبخاتبئ-هأحبهنم!جعخ!على-الهاالإسظق-لاكبمكن!لعئ-!أبر!ظ!ظونجن

زق!"..*ؤؤة!ع،:؟:.؟؟هعفوثا،الضرآ--هصاءلع!افيررفظاهو"(9(وخأ..،.!!.!ه.!!.لطلى

.(1أةهعععاء:حرة،2،

..9صهجء،8!بر،ك2ط!ألح!اثمر!:يه!

.339عة،"في،!ننهبب،!-ءىعرطعو.!!

.203ص،(ج،!االهبرلععكل:رو!أ("

عكأثهنى؟8.--ؤثبرأ!-أيىأت8!لاسوبرةيفخمل..ةتثاجغي*روأد؟إلأعزخنكلكأ!د-فلى:-زاحح

.84،ص،4جالكعععات،محعهه!مثعنأفىطلا

."3ء3آ:ء!سنهلة!!،.،

.446عه8؟جثكاثعافس،الزمحئرفي-

.3700ص!ن3ج8!يطلهحوشبص!ه:ألو-

،!
.33؟لأالاصأء:سد.

.؟58ص،2ج8!!يحرلهقععكل:3حيايويهمأ

.ء81ص82جالكثعإف،الزمخشعوى:""

.؟88الأالبئرة:صرة(8)

:لأحيكسامالحيناعج:الفرطيىوراحع؟؟967سفةهعانعةلهطعة78،79ص،؟جلهغر؟ذ،آأحكا:!لاافي(؟.)

+262ص،2ج،ن؟وف!
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وهضانشهوصيمامفىالتتيأبعوحيبوقدهويوة،أبوهنهمالسعلفمنجاعةعنذلك

وتدحمالى،بكلىوحاؤلإؤها،التتابعيحدذلمالقضاءفىالتعيينعلىموقدهعينا،لكونه

علىفعاهتهمالإهصو،جا!قفووالتأبعينال!صحابعةهنالعلماءحمهووبذلك(\تالى"

!وقط.ضظ!إنفوأتو،فعفتإن:يقولطالجواحبنعبيدةوأبواليقضء،فىالتخم!

ذ!أءةوتأتىهتتابغإ،ظتك!مايقضىأنه0والشععبىعمروابنعلىمحنوووى

.(2)الرأى!ىاهرححةممتابعات،أخوأيأمهن،أفعدةأبى

لتكونصلمابعهاحغيفةوع!بأيشسزط!لابم(ثلاثؤ!ئ!فعإئمتعألى)ك!قرلهوفبئ

ئلأئنة،،فصييسام(8عنبهصاةطئهأوضىهسبودوأبنأ!أبقوأعةتمسعكاأليحيننكيثكيفارة

أيضا،النعروىقالطاه(ربذلك،المطلققيدواضطأليمبن!كفاوةفىهقتابعاتأيآم

وهضان،ئضاءإلاهفنابيحصومكلأنمج!اطهيوىحبنفىللشبانبى،قوليند!حأوهو

أليمين.كفأوةفىويخ!

ألىهنهن41أستيمتعتم!ئطبشعغدهحيربنشعيدعن-براردط!أأ-ببننقلىولخه

بهعا،؟(قرأوفدكعب.،أ.بعبن!41توأ!هيذء-فيتال!أ6(أحررهن؟ف!توهن،سععميىأحلى

هسذهوفىفة،أأنؤلهاهكذانضوة:لأاىعياسىابنرقإلةحبيلى،وابين،عباسابنأيضا

نئا:!ك"هيفا!صنأنإفيالمصحعفئىعمافىيكهسمى!أخلىه!إلطترله:غداليقرأع!.

يافيحة،أسعسضمجتمبخذأإلإيةفيمعنىطسأوعلىأخوؤهن!ئ!ئرهنمجنفنبها-سئتئتخئم

.!و!!.،3ءصة.؟ج،!ألععلهييحوحولنأنر("

ألاسعشاهة.!!ل8ص8،جالنكثعاف"الؤعئعوى:"كم

.89آلأسوز!:+

.!2.!ص،؟جلهكفاث،الؤمحعنرى:(8ة

.53همثط8للصاحهلهعحسفلألى:!د!أطلهن

.283ص86.ج،ن؟رف!لأبخك!2اولعحالغرفي:"،

.!عه83للصاخهمحط":الععحيصفانى*!ه!أانأأى

.؟03!ه،جه8الفر؟23حكاالحاعلأ:سنرهمم

.3؟8ص،-2ج،الحعطاليحرنغس!:قحهاأرو(أ"

+؟8صلولحف،محعاهيالععحععئانى:دأودأيق!ص

*
.2،4آلهفععاء:ممورة
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نأعلىقيدلىهساولفظةالمهو،وهوالأحر،إعطاعرحعبفقدهرة،ولرالو!ءبروقع

المنكؤحياتهنبهأستمعتم،،فصا:الؤمخشعوى)1(وقالىالأحر،أيتاءولبالو!ءيسكل

عليه.أحورهنف!ترهن،عليهنعقدأوصحيحةخلوةأوجماعهن

فىالآيسية:عبأسى"(ابنقالى:أبىبقراءةالمنغةنكنأحأحاؤراهنأستدلىوقد

والأصيح،الضرورةعفعديحوأزهاعشهوتيلىهطلقيا،اهؤ!أرحعنهوروى،المتعةنكاح

المتعةعين-ادئهىعباسىأبنعدىخفنىوهفحزم،ابنيغرلىأ3(مخوعفالا.،إل!الرحيوععند

عليا،بأن:لصبه)8(عبدابنيقولىقئطها،حبهئمبليغهقدوكعاق8لحىبحللثإعلمه.ةحتى

ععتهأ8(ثم!.،.اهبفعأفتيتفيها،رخع!أضأ!ارسبرلىحمعتقالى:عنهلئةأوضى

عنولححلمعبر،ابنأنفيذكسو؟؟الزمخيسنومىأن!غ.مجغفا!"،ئنقيعتعئهيا،ينهى

؟...-.وو6ذوسيإعةةإلارأيه

أبىهضحفبينالتباينوحعوهمنوحه!اىلنثة.إ!هلنو.!!لافأتوهنن!

(1أالؤيعافىأتةضههأن!!موضعهنكنوفىحيافىأبرلفعتولقدأ.لاهنمام،والمصحف

افئظلتي*فذاليهن!ن؟ؤئ.ذف!أنعلىلارالايضاحا!عفسعكلتجنبيلى-ىن!جن.غمبنأنهىبخب

.إ!هلتفييمفيأسيكولط

الأصعوكوواءتقيعف-..النىالحكعةهنكثيرةوحوهعنكصيتأتهياوأيغا!ه

نوسعيعفنأليةأدتبماالفثوىلح!خيةسنذاأخييائاةصئ.الكظ.أمجننا-8واليفقهعةإلتشعوبحية-

الأخعبهأم.هنكئ!نعمانمجلى+بائلالني!فساعد!ف،الحصأفبى

أفيفديو.نىأنإلى.يهمبهنح!ضقفنث..!اعبهبطثزنطني.-.يفأ!-:.ى11.""أؤننقف

وأخئا؟فيليسىتطوغ،الشعيئأن!ىهن!ثنضو(يطوفأ-لاعلية.حانخ...نبفأ.الأقي:"7(

.؟953سفةلأمععشعةمطعة38،ص8(جالكئماف،!زعثرى:4"ة

ثهمه
.2؟8ص،3ج،!لفيحرنشكلحان:اوا

.؟2!ص،؟7ص،2جالأحكمام،أصولىفىالأحكامحزآ:فيا!ث

.؟4ص،4ج!قيلهضد:4ارعبدلان"8)

ظك.فبهتم!لذىو!لؤهن8دلطعةغر3فىوردت!عىالأحالحهثححر1أء(

.133-؟3.ص،!جالفر؟ذ،2لأحكاالحاعحالقرطبى:-

.032ص3،!االبحركعحعكل:حيان6"ألرز

.؟3.ص،؟ج،3؟!لاال!اليفىن!لنعطالعك!ى:+
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إلىهتادأاجهعج0،لأفيو،أهقائموفىاءئه،!صيعةأبوبذلكقالطوقد،بركينليعع!أفهأى

توكيةى!ذألاسلامصمعر.فىالأؤوأ-جحقذمىوأيهمنكانمحبعاتكاثعفالحولى!

يو!سون،علىدبيععتالوصية!ىىءألطهن.معتتعشعىأ؟"ىهر،يتونونالذينن!ح-أوؤأ

نسعسخع!تقدألآيمةيخىابئكيورةالمدةأنإلىهناالعليفتوينبغى،يمتعوقبم!عنفرييوصودط

لمشنيمفوإ-رلهخة!ا"ئضعيين-."ن!اري.لمزؤاخناؤهمزودامجئكئئمئتيؤئؤن!ؤإئذلجى:تعألىأ2(ل!قوله

أدة،س!الات-هنهعيىهوتففىحاظحكيعاتبين*-أوهنن،أ4ليقراتزمخشفزأ!،

لحى"وتالآضط،.أدأ.لأس!عليىشبعوطأتضح"الأمفنأضفأو،أفيهـرلنهرتبراعئه

!هيماك"-ئعالىقوليعه!،الوأوأنفذبمريه!ألايعمأج!بهـذاالعكيرىأخذوقدسبهفا،الموأد

إحنيط،إوأخ-!رلسبعلععهـخالمهمليولى..الأمه!و!الأحوةصحعكلفلعليه!فوكفوكلانوأ

وقئأنبئه،ح!خلاطيلععبفيهـ!يجيوز!مىالحعالعةأوضدتعنيكجيقحشعن*ألا.رقراعفه

%،لمؤأفمصواة،الأغغعاءعلسر9100لطعياذ!..ىفالمجلحة!حو.نجملكاثعفبه!أولى!!فأ

ب-.محلىعالهفأنهفيضمع!لأرالجيباص،كفوإبمههئصبروا!كعاقم!ئه...هئعالمجعفعض8في

فىليسك،عببىلسعوإذفلاإلعصاض،له.(8أوحعبةة-بإن8-ون!رهـ!ناا!و،ولص-البزو!-.

،.هبرلهحيكإذنذأبخوكالخى،أسععفاءمحلئالمرشيئنرب!ظ!او.،السعلطانبم!عوذ4لضر.أر

."*انسواد.أ.لعوإع!.لمخالالففهعلىلاالففصبكلى!ع!ا!لىهـ!ن-ولمط.

أحز!ألهعأبم..-مج!ن!فعب-!غأ!ععبهععايغعا.الجرميمصنسافغ.لهالؤأ.هنأسبمدليولع!ه

ة..ر!أاحقسجوكعائبيلث،لمحهيعألتفو!ق"!لوإهنفيأخهةفىرأيهما!ب!رأعلزأشتآ.بعات!

!-البصسبن،.،ككعث.مجفاوةفىإلئئاثحرجوفبط.فنهعنابعاقيعه!آإبائلائة"فصبانمي!فؤأء-حنيف!.

طنني-ف!نيةفئبلوامنك.اخيونن-؟ئيالقز2أف!عنهسعمى!إحل!لى.تؤيك!أبتر!قجم.اىقأها

تيبئهمحا!عذىالؤهنحوليدأر.أختننالةأنرمخنإصةأطعة،عن!لنيي!نب!*ية

عبيا.-االيفييى

."92ص8؟-ج"ىلاشلا.!دلا."؟،

مم!
.234الأ!يفوةضووة.

.7-2ص،الأحكامأسولىنى2الاحكا03!و!الألأ:ن!سخ!كآ-راحح

.337ص،،ج8العرأن2علوفى!عيعافطثعكبىكة-+

.8؟8!مه82جلهبائمافي،هرصرل!:لا،
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بيانيةؤيادات!لهنا:

الؤيادأتقبيلىهننغع!أنيمكينهاأبىتراءأتعليهاوردلهتالتىالوحوههن

البيانية.

تفبلىوبتأو%سئعمامجيلىأنننبيحنأنقزامجذإنزأجمبئمقىفخ!إبزنعالى"؟أذفوله

عنعه)2(فحكىته،قىافىالفحلى!ذاأبىأطهروقدوينا،تعلينولفعا.نهاأىمجنا!

هغأ(.تقبلىواناأويقولإن

*لها18القر!ىفيعهقالى(ز!دلالعكئمأضطقىالفةإد4تنيشا!ي!تيعالىييهموقوله

أن،ةدا!ديفكن!لبنانى"يا"أدط(5)ىبأفوأءةذىنجدهومخقبنى،ياأنهعنأهبنى*

فيهولؤدلأالمطولحجكلاآوكلكألقرلى،التوصيةلأقأقألغج!:(6"الفرأويقولى

إلغازها.في!وحأؤ،أندخولى

بأنابو*ليعىأبىأ8(:قرأهؤخوقيكئم-!ئؤلوأألطألير!لعبعق:أكلمئعالىوتوله

ويوىأيضا،هسعحودأبندصحيفونىهصحفه،.فىهروكائلك"(رحو!بهم!تولوأ

أدئة.كفىأعىبافى،كفىكقولهم!ؤالباءأنحنىابن

،،وأنا4!""5(ويق.وأبيأهسعيعردأبنأدطووىتفعمييلث(!فعن"أ.":!أتعاوقرله

ي!صيبهاأن.هبناما)ص(النبىمحعنأح!اد!طالتئماويله!نمايدو!كعليكلخرتهأ

ذنوبه.عقوبةهوف!نمأالمصمائعه،هنالإنسعأق

.؟27ة!2سوؤألبفرة:،"أ

.2لو،!ص،؟جالحيط،البحرتفبيرحيمان:أيو،082ص82جلحيتععب،حنى:ابن"21

.2132بةا!فرة:سورة+

.362!8آجلهفرآفى،2لآحكأالحامحالقوطبى:48)

.؟8ص!لا8؟ج،الكعفعاف:كمخشرى(5،

.؟36ص،2مجثصآ2،3لأحكاأ!هحالفر!ى:(6)

.؟!7ة!آ!لبعبرة:سووة("

.2؟7ص81جالحنسعب،حنى:أبن(8)

.238ص82ح"ىف؟رفلا2لأحكياالحاهع!لفرطس:؟91

+79الأاة!لنععاء:صورة(.)

.30؟ص،3جألمحبط،!لبحر:3حباألو"؟آ"

-؟7؟-
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أبىيفوأه"آ(ئؤيه!قفلىبهثيؤمجن!إلأأليهنأدبرأهليهن!ؤإن:11)تعالىوقوله

!لىبهشرهنونإلاأحدهنهموإدطمعنىى!عالنونبضمهرت!"قبلىبههننليلي)"إل!

للحميع.يصلحأحدألأنهرتهم

وفى"الطاغوت،ثوعبمدوأ.لمجعىأ81قعراهالالأغرت!!!ؤغفذ!أتعالى!وقوله

العطاغوتأ.)ومجهموأرواية"!(

(7"ىبأمصحفنىهعوئسنتقييفا(صوإطيفسيذأ!زأدط:تد!الي"6(وتوله

هصدففىهيوح!ئعم(ئارط!فبو!فان!ار:..181لعالىولهؤلهولج!*ضزاط!!!ذأ

ت!الى(خكءا!كويشؤأئوكئمأرغيخ-"ا!ق!((.أتعالىرقولهقىامحدهكا!بهتلرا!ذاف!(9"!هلأ

قبرأ!فىوهو*لنعصرفكيبم،شوكاءكموادعوأبمعئعىهعورالفسوأء.الكجائى(1يحه"ا

ثعمشوك!اءكم*وأبرععراووأيط،ى!فوشعوكاءكم"رأدعرأأهوكيم.*طخعوأأ!ىأ2!(

أبععيى"82.(05قرأخنفه(ؤمجنتذئهتنينمجننغفقأهمه!ئة:4!تعبمالىيموقرلهأهركيم"أحمعرأ

قرأ.فؤتن!ة(!ؤفرمئا(؟تعنالمط"هوقوله*خلفهمنورقيعبلجهيهيينهنأبعافيط!لى

.؟لآهآلأ!ئصةء:سوو8"؟أ

.،56ص"؟ج8ثكعنب+!زمم!صمو!ى:

.4260ل!لألهة:سودة+

.6،2ص،2؟صه8أ!ئععبحعي:!أ(،أ

.32صه،6جالفر؟ن،لأح!آالحأمحلفرطبى:(.أ

.؟3ءة!2:2ا!لهطمورة31

.62ص82ج8-فاعحكلا.:ىعرئعخموهلس

..؟.9آلأ!ولأ:ععرده-(ا

.2،!ص،2جلهكثعاف،الزمخثر!(81

.7؟2نيررنس:سورة

.363ص،!جالفوأن،لأحكاماولمح:الفرطبى(؟")

.3؟4ص،\جالحئسبحفى:انا،2!؟عط،3جلهيهثماف،!لزمحعفعوى:(171

.؟؟ة!أالرمحلس:سؤرة،\+

.813ص8هج،ألمحيطلهبحر:حياناوأ(9)

6015؟لأالاصاء:صلأ(ا

-؟72-
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هنيحعاهغزذأ..!ين!.نزوبها!حأى.!ث،لإبزيأقيلا!عسعديد"عليك!نوتئاهيى
(؟،

نعى!بط(ستاينةكعلئ!اخذئللثمئعأؤؤ.ثطلاكؤ!(2"تعالىهلىقو.،ةدحأوحملةلا

صالحة.سفيئةكل:أفيأ!توأعة

:حيععأن)!(و!اأيترليئؤيننن!؟بؤأةتكال!أئغلآئم!لمنا:تطالى"81قىلهوفى

وترل!ه،!!بأهصحيففئوحدوكذأكافوأ،وكانالمعغىأقرهوحذف،الأية-!فى

!ذولطى"!أ.فىاءفىتلتزودط!يخيراليذ.ىالخقتؤلطضيخ2فئبهيستى،ذلئيط"6نعالىة

ط!ون".في!لنلسكاق!لذىالحق

اف!ييكشكيا:ئرليهنثلىؤالأؤئه!!أقي!"أئسور،اللهتعألى"*(وتولعة

نيربر!هفلقىاقهوفىالمرهنين،محلىيودنوو.فى*!ضمكل(":!أتألىمجصباخ(

..ه!يع!ا

.!،عهء82ج!ه!رعص:!يحأولةآ(

.339فى،؟-.ج"!يأ!8"-لأخكاتم-اولعح.ص!في:

يه!
.4171-::!هئيسبررة

!ل8ص،2ج،!كعفماف:يعالؤمجمفرئ

.؟!-8عه،6ج8!اللبيخرلك!عقتةسهان:طير

.؟ض،؟؟ج-ثعر،ن،2لأحكأالحياهح!بالى:!!لهفرووخمهله!رطبى.-.نسعب

.ة(8) ،.كل280لأ:الكهفسودة

.2!،ص،6ج!عط،الهحرنفسعبىفي:أول(.ة

.36ص،22ج!فرأن،2لآحكأالحامحالفرطبى:-رأحع

(6)
.34؟بة:م!رهسوو.

.22ص،3خ!لكشعاف،"(الزمخعثر!ى:

.35؟بةالنور:سورة(ا

.4ه!ص،6جامحيط،البحر:حيانأيو(9"

ص--؟!ي3-
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الحوو!طهلههلىأدأى.

رحوهعناأبى-ألىئسبعهادى"أنصحةالراصالخزوف-غلىهلىهكاسهومجا

ا!هبيقوأونظلواثمخياته،فىأص(الرسولىعنالصحابةظقاهاالتىالقوأءأتدن

خ!س!وبذللتبصل!مفيل!مألا.خيكلة،الحوضسةفىعلبهالفر2بطاشفوهالم،."ببلغهم،لأنهم

لهالئبعئيهنلها،أوهنائحيرئ!أتئئيعهاأو!.ةي2عنئنسعخ!قائفاكأ"(:ىل-وقي8نسخها

يئقسموهو،ةلا!ئالأوالابطالى.والنائى-الئقلى،أخدهماأ2"وحعهينعلفالعو"فى!.كلأآ

نسعختوهنههفاهه،؟خووإقنامةوؤواله،الشعىأبطالىأحهم!طضريين:علىاللغةفى

هفإمهرب!خ؟بقرمأنصفىدطانشعىءإؤالة:والفائى،محلهرحلتأذهبنهإفثأ:!لظلىنش!صلا

.!19دو.الويحدسيعخع!مئ!ؤع

المفدعهوآأ.ذهيكونأنفنعينأؤألى،بمعغىنسغهنننسخالجمهوركل!تو9رقد

ال!لفعطإؤالةأوهعا،والحيكماللفظإؤالةفىآعاأنهحيالطأبووىىهنا،المقصودهو

الشعخ!وجهلعان!دوهوالزمخشرى"81يقولىأ!شعأفوفى.فقط،الحكمأرفقط

هعنوأ"،اععهوحكبهابيفيظهيأ-أؤالةهنالمصلتنؤجبهطى!عا!بيب2بهبهلىإن8

كئربهاالعمكة!!لأوللعبساد،هيفها!خ!!نأتلجلنىأوبدلىألىطح!طحأأزالة

ذلك.فىهفلهاأراافىا

وو!فيماعاهعاب!كعن،لمالنصعبخلفظأفيمككلالمعانىهذهالجصاصأوودرقد

!المنخىأخؤف!ربذلكوحوهه،هنوحهعلىجاعة-يأخطعوذ4كلئوىحيبثالقولطعن

هر؟خبرليلطوهالىالاؤاله،هوالفسخ:لهاللونفسالى،(الثخصعولإليإلفعهممهئن

هكائهرلمحهملىرييطط-،فىيلهأىإلشيطان(لمقىتاالفه!تنسنيختعاكقيألىالآولالى،

رفىتدهلسردت"كضغهأنستنسخكناه!ننمائولههنالفقلىهووتيلىعكعات،؟ياكف

.؟.6!يئزة:2لأ11(مموز

.65ص،2ج،الفر2لةآأ!اعلأحكا:الفوطهىيع!

.342ص،؟جأ!ط،لههحرلقسص:3حيااوسأ

الاسفقأمة.مهعة،31ص،؟ج،لكعئعات،البزمخعفرى:(8)

.17ص،أجالفرأ3،أحكامالحصياص:(.ة
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رسكون،الأولىالعرلطبضملئسك،)أو(101"ييىلهر"لنضعها!!أ؟لعادلهولههكائه

(2هنماوهعنآهللغيبى،و!مضبككنلخطا-بوبكالهس!مز،غوهنالسعينوكسر،النائية

فهووالهصزة،والسعينأفودترر!تفبلنسسأمأ."يؤستوإئما،جملةاللفظع!فؤوهوالنبععيأدط

ه!طلوبة.هدةإلىبهاالعملىيرخرأثوهغئأ-5التأخص،هن

طث!بيالشعوع%طلاقأكل!فىهن!ف-،اللغةأصلىفيىالنسعبئهضىهنيبهنوههها

الحكئنمفىويكرق،الحكيمبقاءهعالتلأرةفىيكونقدرالئصعخ،والتلاوةم!أهدة

فىه.لحون-أفنلاوةبقاءهع

يقبراغابعع!!تمسعيكودطظلواهنوصلىقديكنلمالئسغخبرأنفىغوأبةول!

مجيتمعيئ.*بالمذيئ!ةأصأقأليسولىحوألىألابحابة"كائوأإنهقالرغئمأ8(فعلىالآرله،

غاله،غيلى-فائمؤهن،الأسوأققفئمجتحعرلح!بهن.يطلبن!اسايخنفؤىكعانوأ-أئهمإلا

جميي!ممتافراغافىئىرح!لعوأأ9إأليائفةهضهبملإفببتبهلفي،بهأأللةأوبحبرلىؤيخضبر

ق!حمو!بب؟8حضوهسلحيهكعإدظ؟ثألص!جتا!ل(إلهعوبمإ،بنئرليالعوإدبهالظولممابابعبه،

محغه.مخاب

اليصحيحوالفص!(تشع!ؤطه،لابوالؤهئىالسعبقمحلىالئصححيةتقر!رلا

-.يإللمصعإك!ثةصبميغالذئمولكسردةأفيالأوححبولالأمعبن،النصهوبألضرورةلعع!

يخلقفيمنا.لأرك،تخبيز"أبخؤ.هف!.ةباجصلا.:طش--ىدحفىيوفى.وحينوقت-،؟خرفىالأيضرة

عهـد-.علىك!اشظالتى!عإري!.*!هجن..أقط.ذ.فثيعئئفل!،صئلا..جرأخى!اا!إقوأبكاه-

!.-أونقلا-.،!هبلإ.+.هذ.ة..ض.!ضنةىل.وأفئكبئتالتعيناتجوأءةوإغبما.عغآم.،ه!وبفة!......ىلوسو

هتذه.-ننبن":.ئيمةفنى.أفببماالغة*بةيرافىئف-اكالذئذأتهأقيس!ين!نماروضبهذأخط،أنعسعو

.304صلأ-،؟ج!غططالنخر.لعصلىحيالمجث-لوأ(؟)

.6!ص،.8ج،2أب!حكلامى--أ!ؤذ2الاجكا:2ؤحاقأ"3"

.6.-ص،آ!8ن--إلغزةلأحبكعانما!بمامجالفزطيش..-

+67ص،،جالفرأن،2أحكاالحصطصة(+

.؟،تة-ةنهنخب2،ج-8مبا!هيحأل؟--3!!..،ئف.--جناهبجالاحربم-:اناوأجح(81

.46عط،م!ىف!الفو؟نأليهدئيهواؤ:ثةامجدمحهد!لدمحعرر(."

ت؟70-ة
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كإذ!ذأودبما،بقو؟نليعىحكيئمهطد-رحللفظهأووحيكمهلفظه(؟نصعنمافمأالقواءأت،

.أ-لأخعلىة).؟ت(.للعو!ةهوأفقةترأءتهعم-تكوذأنطدو!حويالصحابةمحلماء

بز!اكة،،(3العصماوصلاهالومعطىوالصلاةالصلوأ!على،،حافظرا:ابىهوأ

وهد،الرسنطى("8أ-رالصلآهالضلوأهم!رعلى!حافظوأالآيهعلىالجصرا"."وولة

عن"6"بسنده.هسعلمروىمحائشعة،سصحففىهوحوذاكمانهاالقواعههعذه"ه(وافقت

إذأ:وقأقطعصحفيا،!عإ.كئعبأنعائشعةأهوتنىقالى:أقعأئشةهولى"!ئعىألس

1ذلت!ذ،ببغتهأفلعا"الوسطىوالصلاةالصلواتى!ع،،حافظرأف!ذنىالآية8هذبخغت

رفوموأدالعصبر،رص!لاة.،الرسسطىوالصلاةالصلوأتتحلى"حافعظوأعلىنأهلت

.؟صأأ.ذ.وسولىهنععتهاعإثصعةئالىتالتين"

بسيندهفىأود"7(أيأبنولإىئدجفصةهصحففىحاءهأوأفقتركذلك-

فبىمحعيوبقعأل:.الخعطابحطابنوم!حمهولىظفحبنعموليأخيرنىئألى:شعلد4أبىعن

وصشلأةالوسيطىوال!صلأةاالصلراتعلىلأحائظواأص(النبىؤرج-حفصهم!خف

كبسياهبر:ففالىوكعذا،كذأ:تالتالمغئ!و،أبايأففلت،كدببن-إبىفلغنيعت-الحعمر!

وئراهمحنأ.عملنأقىالظهرصلاةعنذئكولطهأأشغلىليععنأوظلت

.86ص81جالعرأن،2لأحكاأ!ابح"أ"ففؤبمنئ*

.3صلمنأئى.،الغسم!ولنى،"الجزءالكوى:هتمه!فظهلسعد:فى.يعم

يم
.؟22ص!حلى،.-دلحق-.ص!نوى:ةآرثر

.238-آلأ:!بقرةة!فص-؟"أ

..840!حمأالساحك،.جمئيهمي!فىا.؟-.فئ.-في

-!ثأ

ترئيق..محمردطعلا،؟2.9محيه!روكط:يشرحهسالم.صجيح.

ميطيغة،؟.8!حم،؟؟ج8العري!ول.أبنيكوأ!ولامثموح-ال!هذ!!حيح!جىن!سح!نحيهضالرهكهى:تحالي"

!صاومى.

.8صه،48ص،7جالبخاوى،صجيىثموحإلىالسعا!ىأولشاد-القصطلائى:

.226ص،؟جال!غر،ن،2أحكاعريى:ح!كئه

حنفىر!لاأل!و+!غ!فمنصهة!رطهن!7-8!صالمصلاضه،كعما!هفىكلدأيئأبنأخيوحةيه!

.2؟8ض،\ج،فا!شكلالهؤمخععموى:!ول!فى"لهولر*ثابيتلم"

،316ص.،\في.طؤمخنائعرممط،اليكعشعن!ا.كتهعانئىعلى:الكشمنبفأحما!طئخؤ!:ا!ععععنلاثى!أ.ين-كأحح

الاضاملا.ط
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العصر"،أوصلا!إبىق!وأبئفىالواويرحيودالع!مساءبدفىأستدلىرقد

أ!عفلأنالعصو-الوسطىأبئعلسىوعائصعة-حفصةهصح!ىفىوررودها

المغأيوة.يقتضى

يكونول!بها،يحقجلاالشعاذةالقرأءةإدطبقولههولاءعلىالنووى"أودوقد

رالقر؟نقبرأن،أنهياع!لى،إل!ينقلهالمناقلهالأنأصا!او!ولىعنالخبىحكع!ا

ييأ.نأجيس!عطكيذليك"آ(خ!وا،شظلاتو؟نماشت.لم!إذابا؟جاعةباليتواتؤألاينبعت!ل

الزيحادةهذه-أنرالبرحه-افرات،عطفهن!لالصفاتف!عمن.!أوة!اؤالواو

-حوبعيبئصن!بأععندأودأببىابعننووأههاال!رأىهذأريقرى8ا"لآولىالحوففىكاشط

الوحمسنعبدابننةجمسكة!عبن!أهة..أمالؤحنعبطهبنالملكعبدأخونى:!لك"ىلاقبسنده

ففسألعت:شطى!الؤ!قيالضسلأؤتعالىفة!قرلطفن-عنه!ادأوضىعطئسعةسعالت.أظ

وا-لضلأةإلصلوأهمتذعلى،،خكافظرا-أصأ"الئبىععيك-علىلىالألفالجزمه!نىفقو!كفا

كا.لهةلعنندرفئهوأأالضو،وصلأه-،الؤشع!ول

ذلي،د!دبنسسختثم!الغبوة،عهـدهنف!ؤةفىثابظإذنةىفا!يولاطعهت!ي

علىأحآفظواالآييةهذهترلتقسالط:عأؤب،بشالرأءعننبسندههسعلمول(.رو!

عببى،،حعانظوأننؤلتدئة،10نسعخهيام!ث،دئةأضعاءمانقرأناهاالعصر،وصلاةالعصلوات

-!علاةإ.ووهبى:*هلمعقيقعئدفيكانوحلىئقالىالوسطئ!والصلاةالصلوأف

أدط.أ"ابأءأ8(فتماخيز،!أئسسخها.وعط،ثزلتكهف.أخبرئكقاللىأ.ء:فقألىالعصو،

هفسوع!.ر!لا!ةفيكوهنهرلاءصحففىما

هنأهأتر؟لمح!،أئة"!لعئسخهو!خييلذ!لمهنعئديذكوشثيهاظلىولخى

.؟28ص،!جمععبمسحعحمحلى!زرىثعوح(؟ز

.4وه،،8ص،!ج!ظرى،صيحثرحأولالحعاوى!شادالنصطلالى:لا(

+8
.8؟ص8أ!اضطمحعاليلحاود:اب!اين

.؟3؟ص،جهالئنروى،اشرحعصلمصحيح(4ة

.؟!،!4بهه.7ج!لبظرىة"صحيجثوحالىالعارعى!ئعاد:-الفسعطلائى

.52صه8؟جالفرآنه،ا!كحأالحصإص:(."
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فىنج!ولعلضأهعانيه،واستكناهاليقبر؟ن.،تفسعكلفىبهنود!ضسيظلوافغد4ذلكبلغهم

الحصر.صلاةهىالوسعطئاثصلإةإلنمابعهمهـمنمنالصحابهجمعول!ولىتدليلأذلك

،البابهذافىوردتالتىالصحيحةبالأحادشأ؟راءهمهؤلإءأيدولقد

الأحؤاب:يوما"ص"اقوسولطقألى(\تال!"،طالب!21بنى!ع.ذلكعنهنقلىوممن

فىأعبسدعنبسعندهالزهذى)2.(ىررو*(،وصعلاصلاةابوسطى،الصلا!عن،،شغلونا

حموةوعينابعصو"صلاة:الوسطى،،صلاة!.*صاا:لئةاوسولىتالى:ظلىشسعودأبن-

.!و!علاصلأهالوسطى!صلأة:ا"ص*ذ-أومعولىتعالى!كأ:لاقحندبحطبن

بخينالوسمطىأئا.لوسطى،*إلصلاة:(.")ىلاقفالاتجماه:بيذأالزعشعوىوإخذ

علىوعطيعتأهودكطوإنمعا،الأو.سط*فضلى،مس!وقهنالفضنىرالجلبرأهمظ

.ر!لاصلأةوهىاالفضلىلاقيأولالصلراهمتط

المياوودكط:وهباكالعصر،أنهـامه!خموابجحابةعلما.ء*!نبر.(البغ!يأوطلى

أ؟لكيةهعنوأختأوهـابنئ.حييسبوصاحبساهحضيغةءأبووقألىإلتابعين،جمفورقولىأئي

ليتنفيوىالعجرفيصلأةالوسطى.الصلاةمحنشعغلوئاأحد،عغدهوفرعاعلبىلحديثه

محباسليأبنأفىهوأ.هإ.لى"6(حبكانأيوضه!ىئعد،!بأعنورفىفثأخرئورإبةذالك

البدك.لخى-أ+لعصر"صلاهالوهعطى!رالضلاهععكلبنوعبعد

+؟8-لأصجء،8فووئ!ثرحسسمج!ش.،1،

لهعوة.الها!*ار9صه"،3جى"!ححيع

.4!صس،7جثب!اوى،سحيجشعرخإلى!لحيارىلإفطاد!شابيطلإتى:

العصرصيلأهىالوسلى**لهصلأتا-لى:لمن-إلمحيللىه!اي-أفلى

.122،؟لأ؟ص82ج،الصحيح!اسمنمة

.2؟"3ص،3ج،ذ؟رع!3لأحكئا!ل!عرطيى:لهعصيمهلأئى!خحيتسووأحح

+
.؟.6ص،؟ج،!4!!هممرحلهوعالعنىصح!

ثه!
.601ص8؟؟ج!لعود!،االن!مرح!وض!حعح

.2؟8ص،أجالكشعاف،الزمحعفرى:(8)

.822صالقوآن،أحكام:!رعاين:!سوتعمتهظهعنىفىطفظر

.625،!52ص،!لفر؟3آأحكا:-الجصاحمه

..44ص،\جلههعاوى،!يحشرحاول!عا!!دشاد45)

)في8
.24.ص،2جالحبط،البحرشعع!حعاق:ابر
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أبى،عنى!رتالتسىالحروفهنههأهوفىيضخعأنلأحيدفليسهناوهن

الأسبا"أركدسهنكأئما.فسخهماهعرفةوعدمالغسعخأنإذمختعلى،مماكثرويحعبلهأ

هصسعاحففىو!عن،وحدهمصحفهفيى!لالحهمووفه!ذهرو!هظإلىأدشتالتى

يييلغهسمأدطقبكبعضهمهنوئعهذاولعلى،بينهم"؟(فيماأختلاهطعلىبعاهةالصحاقي

همصح!فرو!سهظبعدوأماهنسعوخ،كعلهظالمحط!ومطعلهه،المحيمحعنمانهصحف

(آأ!سن"تدكثو!مأنذكيوكدوكمممافيه-،خالفأنههنهمبأحديظنفلاعنبعان

هنسموخة".الادامهجحففل.احيمماوغلىهماهسمعودوأبينأبىحروفأنعلى

منمحيعيؤألندعوإنا،علىوأقضانما،أبىأقىؤنا.:عنهأ3(قارضبىغموقألى

داقالطوتند،"ص"لئةاوسبزلطدنععنه.مميئ!اأفىع!ل:يقول!أبيالأن.وذلكأبىقواءة

-ينزك!ه-+هيا:يقولى"8!أييا.-ألطأى!أ!ظحيأزيحئقابخنمئإ.همقرئفسيفألمز6يةءمجو!نفسيخ.!فا

أ"مجأ"النبىغيرلىيقرلهلشيىء؟بوبه!هفلا،.ذاومبوذفىهنأخائئهلجنىهبنععو

فيقد،تولهححيبر:أبنلإتالىأبنسعخ!،بيةعليهيسعتدلى-مجصبرليكن،لغوهليلالغسميئلا

ككلاأفوهشعلىإ"-المبكعب،ن11أبى.عل!ىبةمجتخبامجبرفقوكهرتعاك::اذقالى

بهذهذلكليفوبخلجبزأؤعد!راحتج؟النسخلهيلغةلم.لبهوئهتلاوتهئئحتهاقوأ

الآنه

(8،
.؟..9ص،\جفوركط،يعئرخهسلمبحيح

.22ص،؟في8-اليعثر-الفبراطتفىالفاثرالحزرى:أفييب!

+
!أهرة.ثهعةلحلو83ص،3جالبخاوى:!جح"

.؟؟8ص88ج-اليعاوى،خج-جر!الهارىخحالععغلاث!:حعواق-ا

ألمح!اإن،!11يفول!مم!ءأيعصأ.!ثلرئنلو!إظ-8أئردناوأبىأضانا،على:فنالى!طعمبرأذسسألنروالأصض

محعات.أيىاهدئرلىد!ؤ"-ص+8ثهارسولىمرل!أدعرلا،*صثهأوسولطحمدثلعولى:

"*ال!افأبىفىهقمحنكلفنلئرغغياثو-،انو!أط!!ر!اثا،-محلبن!.عهر:ئلا:جمطقن-وص

.؟.2عطالظنى،ففععم!انى،الحؤء8الكوى

.32!ص،آج!لكبكل،!ثار!خعحعاكر:اق-!احح

.32ص،المصاحفمحيعأىهاود:!أن!ا-

.!رت!،؟25ص،الموضوعةالأبوفىيلرفوعة.الأسررسلطأن:لنعمد-دنمحلى!لدفى-نور

.ه؟2ص،7ج8البحمارىصحيحثرحاوللهسلرىأولثعاد!لنصطلانى:("أ

-"17-
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نسخه،و!خبلقهفيماالأخكلةبمالقواءةأخذنفمممهأبياأنعمروأىيربومما

سووةتعديكمائبنضط:دئةأرضىكعدثعببسنأبىلىظلط:(؟.!تالهحبشىبنرؤ-نع

سعووةلتيعدلىكياشتإدط:قالى،؟يةوسبعينثلأثاأر،؟ييةنبع!بسواثنتينق!عتالأحؤالمجطآ

الشعيخؤذماأإذا:قعأكالرحسم!(يسةوهعا:تع!نق،الرحم؟يةفيهالنقرأكناوإلطألبقرة،

كطنذكأن(2)ىبأأرأد،أحكيمعؤسر!وافى،أدننكال!البتةظوجموهماوالشعيعخية

أنوأهممأكانوبمأأوالنسعخ،قبلىبقرأرنهكانوارأن!مالقوأن،هننسخهعأجملةمن

الأخلى.العوضقبلىأصألئةأرسولى

ود!عهذارحعم،فديأصأالرسولىبانرشعيهدالرحع،؟ية!رشهدولقد

ععنوو!حيكمهعيا،وبقاءتلاوتها،بنمسخلعلعمهالمصحيففىالآيةفذه!بفلم

السمينن،لكنممسغتقدالناس!أيها:تالى"!الخطأبحطانعبوأنالمسيمببنسيعيد

عغها،هضلوأ*الوحمو؟يةوثالا،ممينابالنالبىتضلواألثألاالوأضد!؟علئلإقىمحع!م

،دأكع!فىحيدقمخيدلاتفوانفلا،بعدهررجخاوحيم،تد%.صأ!!وسرلى4نط

يقسآلىأنولولا،أالبتةظوجموهماؤئبا،أذأرالشنيخة.)-أ!خوتوأنناظ،.أئز!ثلخسئ!ئها.

الرحيعم،بموضوعععرل!صعمأنفىغرأبهؤلا8بميذئ.ليبهنبنبهـا"فىأ0جمنابحطفىععو-ؤأذ

به،وهعوف!!دبئه!م،يموأللعصلمينيرييدو!وييهصه،!!ردأصحاهمبقضأةك!أفهو

فيكيؤفعميغتألاكأنولذلنبنبج،الزهنتطارلطإذايضلوأإنعلييهممجصعىبخيبماقففدى

رأ.ئؤلىبألحق،أص(عمعدأبععثدئةأأن:ظلىأ81عنهبسندهالترهذئورىيألإحم،

ححاري..عطبة،2صه،2ج،ىف،وعب2علوئىأ+لعا!:ىط!ش!"ة(

.8--؟8،بى،3!حن!يكئ!عطله!،!وبم!عفرئ:

.83ص8للعثىئظمفئالمه!ئىمحبيعفلحهثفرآ!،3محلرفىحق!عناذ

.3ضه،؟جالنر؟ذ،محلوآئىلهلىطفىالؤد،هـبئننىك!لتالأفي0طيهأنأكالز6دكثعىطعب

.56ص82جاليفرآذ،2لآجنكاالحاهجص!لجى:

.+-2،حمهاالعى،نظمنىالمييافئ"!ص.ضيعةالنبر؟فئ،علربمئىعنلص!فىيع!

.30صلإ،38ص،37!ا،ههالحعاالموحجيه!

81،
.8.2هبى8خلإ!ص،ثولالأ!!رح--لهدللجةىشيح

425صهج-ء،فيعاو!ئي،فىة!ا!فث!و!نما!ة!غف!:ص!رو
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رو،ووجمناأصألئةأوصرلىفوحم،الوحم\ية(1"عليهأترلىفيعافكمانالكععابعليه

فيضلوافى،ابا!تكفىالوحمنجدلاقائلىفيقولطزهانبالناس.ةيطولأنخأئفليإنى

البينة،وقاهتأحص!،إذأؤنىهنعلىحقالوحموإنأل!-.أ.دئة،أترلهافويضة.بيترك

أعرألحت.أوحبلىكالطؤ%."

!عوعنوحهو!غهنوررى،صحيححسنحديثهذأ:عييسىأبوظلى

أنهعياإلاهتعطىدةكالطوإنالحديحثهذأطودقألنما(2بهن!9ابنقوروقدتظ،اذى!ر

حكح!أوبق!ىتلاوتها،فنسعختمكنوبةكمانتالوحمية2أنعلنىردالةهتعاضذة

،دأأنزلممعأكاشتالوحيم؟يةأنالعسقلانى)ك!حجرأبنذكيرفقيدبه،هعمؤلأ

وكان،بعىىذ!لاالحكموأها(.8زىلي!عسلارهالىنلاوت!ها،ونسعضتحك!د!ا،وأستمو

عنقرغب!وأولا"،لمحة!هننكيعألاالبتةفاوجرهحاؤنياإذارالشعيخةفا.ننعيخ،يتلىان؟وق

وبقىفواءتهنسعخممامس!ولا؟يةالقعسسطلانىعدوقد،يبهمكفرذلكن!ف؟بائكم

حكمط،ى!ولفظعهرفعيحأ6(الذىهقالرحعم؟يةأنلحيحؤمأبنونصحبهمه)5(

نإفقسا!:سار؟،يظعلىحتىبألغبولىالحكم!اا؟هةئتلقعىإن!الؤوكشى"كلمواشعزط

علىالأهوكالطوقدبالقبولى،الأهةئلفتهإذأبهيعمليحيكمهربقى،تلاوتهنسعختها

يعدكهاهوولةأبىعنحدشه)!(فىلديناإنإذ8الشرةد!عفبىالزركشىأ.شعرطةها

لمفرأذعص:،ئقعع!أينضدهىوكظك،؟91ص،\جاغصند،وومحينأها*+!رأناطحتلأبنرو*تضيف(\"

-..ء26ص83جالعطم،

ألبتدك!ع!ح!اششحيرا!بهلخعسحح!ر:اينلظرووعيغاه!*.،ومحفاناها*!نفرأظهاالبخاوى.!وأية-وفى

.*.؟23وص،؟؟6وص،18ص،22ج

+21؟صالعطم،لهفر؟ذنقصكلمحعكل:"ن("

+؟3؟ص،؟2جالبخاوى،سحيح!فرحالباوىفنحثععشلانى:ححو"ن!ي

.؟76ص،2ج8الأسطالروض:العع!لى("أ

.ه؟2ص،7ج8البخما!ىصحيح!ثرح!لساوىأولئعاد:الغسطلالهى()

.63ص،4جالأحكاء،أ!ولىفىالاحكامحزآ:اقأ(أ

.3صه،2ج:القرآنعلوآنى!لرمجان"

صحهخلامثعرحالبكاوىفتحالععع!ئق:ححصابن،02صه،6جالعر!،انأ2الاهأاشرح!لترهذى!حح("

.246،؟!ه،؟56ص،؟4صه،؟3\،صه-.!ج8!لبخاوى
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بالوحمحكمأصأالنبىأنوفبهثابئا،حكعيصابعاهةالمسعلمينمحندكانالوحمأنعلى

أشلمن!هرحلاأنبسيندهالبخارى)1(ووىكذللثؤنتبأنهأاخؤذتؤوحةمحلى

بسهره-،ذ،شهاداتأربعنفسهعلىفشهدؤهىقدأنهفحطثطأصأ!او!غولىلالى

بننعيمطويقهمين!اودأبمىأبععنوعنأحعهمن،قلبوكان4فرحمأص(!ارسولى

ليهفقألى،الحىمنجياريةفأصالمجطأبى،جرفىيتيماه!اطثبنهامحؤكالطقالط:هؤألى

الحديحظ.فذكيرلك،يس!تغفولعلهصندمتبماخوه+فأ،(ص،لئةارسولى(ئعتط:أبى

أهرهنذكرناههاسرىالرحسمب!بةمجيعطالعذىالوهميؤيلىإذنلاشدأ.

بقولىتمأهعأل!دينايتكدأنهإل!ذلكلتفويرقدهغاهاالتىالنقولىعنوفضلأنسعخ!ا،

ىأ،الماضىعسنألاخباويفيدكانفلفظالبقر!صرو!لتعدلىكأشف*ألطنفسهأيىأ2(

ولريييه8لناتعىكصاالفسعخهنفيهاوقحهماهوالآنتوأؤدهالاأنهافىالجبأن

لأنالنامىهقيالةعلعىيمرج؟وكبابتهما،الىمخموليادرباقيةا-لوحم(يةتلاوةتن.اك

هائط.ح!صللاالنابىهعألنة

عأدشعة!ففىصحيفةفىكانتالزيافىةتيلكأنالؤمحشرىحكئىدق.ىلا

الميلاحسد!تألمفسعات"8(هنذلعلىأنأرفىف-دعماداحين،عئهسأطةأوضى

والووالهص..

بعل،،قلعتبقرلعهالسمابقالزمخشوىقولىمحلىحاشيمييتهفىالمن!وابنعلقوقد

أن4أعبيدبعنهارونحطعهثناالغويجكا:فىالجوبىإبوأهي!مقالىمت!ه!م،!غثقةواويعهيا

شعلأل!ا،فأكلقهاعأئشعسةبيععظفيضرصةفىهكينرئأالأحزأبسعووةفىأنؤلىإلرحع

القير؟نأنهنالرفيإفبضتدعيهماثيقتضىالؤيا!ذهث!بوتأنفهما،لؤمخشعوبىوكأن

و!لى،حكئعمهويقىتلاوذ*ئعسخيمتممعا!طعان!بعلبيلاؤبم،ىعم!يلرأسعيياء،هئيةضب

الشعخ!.بعدوقيحلهاالد!واحن

.031ص،؟.2ص،؟.؟ص،؟2جالبظوى،!حيحبميرحالبارىنتحلهعععفلانى:ر!حبن"؟"

..*2صه،2جفه،لهص2علوآفىأثىلعانالسيو!ى:!أ

.8،ه!المغائى،نظمفىالمبانىمحعا!هصعةالنفو؟ن:عومفى-مبعئافى

.206ص،2ج8الفر؟ن2علوفىأ.+دعا.ن!حبئطى:+

.4؟.ص،3ج،الكشافالؤمجع!ر!:"*أ

-؟82-
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منلبرةأيةفيهبيعاكانحتصجيفةالداحنكللقضية(؟"مؤحأبنعوضوقد

أدتذكرأفإل!الرحم؟يع!ةكآشتالآيةتلكأنعلىينصلم-وإدطوهو،البتةلخصت

إها:وحهكينأحدهنيخلو!لالداحن8كلىالذىلأنممقفح،ومحالىظاهر،ك!ذبهذأ

فسوأءحفظهفىكاقف!لطأنصعيه،تكانأوله،حافطاأص!ادوسولىيكونأن

8كلعهفسرأءأئسعييه،قدأصأللةأوسولىكالقوإقتركيعلأ،أوالصحيفيةادجنكلى

قعلأ!سعئفوئلظتعالىقالىكالصأ،فييهإثبلهمجليفلا،.يف،رفعلاهندفجفدتوكهأوا!احن

ها-إل!القر1نهبنضعيئأأصلأ!فسىلاأنهخلىتعالىشصا!فة!،شفاغتأإلألفصى
*."*ء*"

!طارلعنوفوييعة،ركذبإفلثالدأجنح!يثأفيفصعب!كسالهه،وفعهتعالىفةأأوأد

حياةفىوفد*ف!ئماالقبر؟نهن!!عت!ارهعههاكليل8روصدقأو!حوفيمن

ضوغئمحرأ".أؤ+--فئسع؟يعحمل-*!ل.ايك3اللارسهعنئاهيعسا!بد4،!هلاصبهأ،؟صأئبعه

أ!ط!.لئه.ا-وسول!هرف،بع!ذطظبحنلجوعقيف.!%.ين!يبمهرل!كليلإ.،الصهمور

.بألأبخكعامالقيع!كبيقسعاءحزاز!ؤونببهةالمحقبزلةأفى!"!!السهي!أشعابروقد

جعاؤخبهخعائسعخهانبضك*"آأ3!.ينعولى:8لبمنخ!ته!ئأئجنإهم!سةلضمععهإ-؟بغضى!ا

المغععزله+!سةوإاليبهوهمط841هبمرلإ-الخيكم.ذلبنديععئ--نأ

بجادنة،أنائسعنبئيئكووله-قلإؤرو.؟-فهم--أمج!طتع!عشئمم!ضا!بونلاإلئعلق-ى!أ-لنم-
-.ى.--

.فعيثنمابنبهمن!ؤ!.!.-أ!و.!لهغرلئ!لمحى..نينئ.--.نجهننان.ذإ.لذ*ئر،بحنأصة.،الصسوهمبهدأ.لعبهوون-وأظ

سووةفيأبحتدأدهياطبزلهنع!فبيفتغببلطهإ..+بهعبئإئعتط.ؤف:فنالأجز!0شروة-أنالمرتجف!يهم

أ.ضىلمجت.الفبنرءكنجوود!!بيذثأ!عئ.!العوضنمافظأر-أ؟خصة.العرصفقوأنه8البقوة

جعبئالمدفىأوى!أال!ر؟ثطشوؤهن.هيوامجطها-الأحؤ!!يسورهلهنئالأ،!فنبهفكل +

-أبياببما.أ!اب!دبالبمنوةصروةجألط.لجيئلحلأةهبىالتىفده---الصبررةمجلئطوهمب

-شودةهندثبح.لببر2فيلكبنفلعهذأوعلىب!ا،ألحعع!لهدئبهىلمالاليال!هنك!لى

.هوأ-ضعأخؤى--هنألىمهنائفلين؟وقفركعانالذىبلىوجكط،تلارةالأحزاب

.78ص،8ج،الأحكمأصولىفى2ألاحكا:2زح!أ("

.176ص،2ج16لهف،الووضالسعهطى:(2)

.325صلهفو؟ن،ئضا،.منلخهمط:!لبهو!معبفيه!

.-1ك3-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ف!نمأالضسوهمبه!ذأينكيوونهعنوأهيا،القر2ن؟ياتهنو!ع!فىسدهمهام!هبقالقو2

ونسعخهطل؟وقإنؤا.لطعيلىالقطعمجوؤرلا؟حافى،أخباؤفيها؟خبار(؟)نألذلكيفعلون

؟يةكعلىمحلى-شعاهداني!أتىأنثأبت!يؤيد!طؤ!سشأفلقد6فيهاححة!ل؟حأفىبأنجبالص

وفاتيط،عسام.عليسهمحرضمماوأنهاأصأ،الغبى.يدىىبين!تبأنهأليشعهنعوأمخطوطة

8وحعدهك!سانلأنهؤيديكنبهـسافلع6الرحمب!ية.أتىعموإن(2)دعسبنالليثيقرلى

أخنعرأأئمسيأأئهمعلئوأضيحدليلىبالمصحعفأعنذكعوساالحماقهنالأهةواهتضاع

رسلماتسه1ياتههنشطنفىيحئمالجهملمجليا،ظعاهوأأخذاأص(فةارسولىعبنالقو1ن

نيهغآكل!.هعظماالقأدلىينوإبهالأحافى،تولىعيلنىذلكنى!ضدلبوألمولخئه،

؟دهفعيط.لغعينوأكئا!برإن":أ.بحنى؟8(ىلربص-نوعهبلأنذلكعلعىبئاءو!على*

دالفرأع!،.الولإأدهعنلهعنربخههم!،علي،مجهأ!اوسرلىعنلرودفاكفاهعئاه،"الوحم

فرو.علىرالسننالحبيعشه،"!وأئلالنوهفه

6لؤيتزلم.ا!وحم؟يةنصأق-أك(.النسخهنأبغوعولينكوونهنلفتولقد

كرر"-نج!كعره،بهبليفنتيغكلوفعأبهنفلته،ورايةكلفىأختلافعليهطوأالىهبنأه،فئ

"إفيؤ!بجهأ!عنرقرلإ.إبعهمش!أ؟الب!ة..فغبئ-نصرود.كألفد:(!)كلؤفصطفى.ال!دجميشعوولعولى

لأورأخة.-!الشنيخ!8ألابيعسيبئ..ب!كوجتالؤظقيدتذكزا!نهفواحدة4ك!ثلفةظمها!!بعب

-نكينود!جمبهعئع!رفعاتذمجؤها،لاا!شةروأ8هك.-أهسقنبهنأل!عبيأوةثيذبهنعوؤنالنلاتذكنوه،

.لف!ظها!.ئسمخولوهعئ2وعلا-الأنط!ئيضوفي

،الظبو-رج!هأصخألمجههفط4،ت!د!أهدأأهعن!أد!ههن.لدكرضاضرءرفبى

غببزعبع!.ت!هرو!البا!ط..هنقورنىفيوذ!بالن!قالألهاو.يابظلسعبغزنأنع!مهح!!

.فىرفيوفى!اهنانا-لوغنمغئ!هنسم.صعررها..!بميعئنون-أفهمأل!بخيبعب-..ا!وأالقرمحاثشعة

أفعبن،شلإهة-أ.لأجرالىبهعلىلنىلفعنىعئان!بم-.-لاأ.لسمد!حهيفغ.--،.حاخضلاط!ا

ا!ف!.يالطعة826ص،2ح،ىف؟وفلاطو؟فىأنجهلع!ق:ىجل!عععلا"آ"

.26في،2جلهععا!ى،أبو!-:ىف!ععنهلاك!

.!2صأبعانى،نظمفىالمبائىمحا!طةع!غعالتر؟3:محلوآفىهتلعتأن+

.79صأغإنى،طمفىالمبانىمح!أديمفلعةلهغوأفى:2!لونىهصقاذ("أ

+283همح!لفوأن،فىلهئعئي:*زأ%الدجمصزرهص!
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الآيسةأ؟!هذهبسعأنقولهعمرعنالووأيةفىوردطىف!نهبصحتهالقسعليمفوضوعلى

لمافيهؤاديقالىولا،(المصحففىلكلعبتهالئةاكعتابفىعمووأد!قبالطأق،هـرل!لا

حفظهاع!ليىحسثلاؤه!اوحكصاهليع!ةسفةعفدةكاذتلمالكنههقصلى،أنهعوف

ابنيقولى،ناقو2؟ىحفظعلىحثكصاا!نعالغا!مىيغفلىلنلاودراسقهأبها-،وقرا

إليعهأوحىهاهعأصأنبيهإلىتعالىلئةاأوحاهوحيابهيانتالوحم؟ية،هـإن:حؤمأ2(

-هنقيعولا.الرح!ىس!ائروقوئ،والصلواتالمعصأجففىهنبوتأالمتلوفقو!،الفر2قهن

.ئعط*.رحيى!والذىكلاههكسعاثويههعصو؟محفوظا،

نألاوفوضعهالرحموحرهمط18لباله!كانعمر.هجدأق!رنف!ئهخكذلك

كعالطنان4"،هبفثهلهبتهكعئمللثكأنأئهلوأذالميصحف،فىالمتلوا-لقر؟قهنكانذلعك

-فنز!!جميخ.ةظفعرتالتنبىغمرغلىةبخلطذلكعنرفضلأأحد،!ئنمانة.-نرليي!ؤبثلا.ظتو2

هيصث-..!دولاخبرربفىحيفطهبموهمطبمبئهئهيضيحلإ-،!نحاكرأينيعهدفيالقنرآن

ء

أبخيصجف.فيبنبته!ل+"قرث:افر؟فيفنفعيا.يبزكأقهئن

الذبنن!.أولطكربخاضةالنض،هعال!حإقي.بيضبمنبهيا--!شم!إهمهبهبما!؟"وويئ.

ضوهانث!نءءفئنرفيكعائبزأساب!ق-.-أثنهع!عم!يا.-ألخنا.في!8ول!غلعبهنألرعلإ--.ءأ!اللصغعو!

وخق"-فاب.!ء-لعهمغبم،لهظزأ.هفيمجلنئأبخهالأهولبهعى8.!.بربعابعئلع!لاطربه..اهرهر؟فى،.

بر؟لهيإ-كعله*

كضوريعقىي.إيك.السلكعهعفيئعليهاكك3أ:انعسغعلألهىيخو!ح1ئنفييكر-لى

!أبطوبومخصه،سبهل..أ!فسع!ىب!*!ه.إئماآألانانف.لعسعئ!زطفىةهنهسععنزيوإبن

تللث*الورأيع!أتو!ع!تالإما-آ،-فى.هاعليىأ.لأخمياعأ:شمتغيوثمالأص،طل-رأفىكاقفيلك

ا.لمصحف!.فىكعبتأئها!لىلاتئتقلى

مألد!ثينعثزببماورحوده8لهوأ!هاوهملالبر؟3،-المحوآجفظكإدولعيد

ألاخنلاظءسنةيع!خلاهرأحيهعيةفىالأهانم!،ويحيقق-،لديهممجحيتهثيفته!همين!

.26؟ص،3جالعطم،!فو2نتعسعكلمحع!:الهة")

.8.صالمعانى،ففىفىالمبانىكفعيهفلصةأ!ا:وفلى

.79ص،4جالأحكلم،أصولىفي2الاحكاحرآ:اين(21

+.
.؟.3؟ص،22جالبعارى،!حيعحشحلهبا!كهخعحالعععفلانى:ححرأين

-؟!8-
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م!نإ:فقالى)؟(المعن!ىهيذاإلىالجؤوىابنأشعالصوقد،منهليعىبماالإلتبامىأوبغكله،

النبىعنتلقوهأ!ملمحققونلأنهموبيائماالضاخاالقوأءأتفىالضفسويدخلونكانوأ

لفتهاوكثكلامعه،يكمبهب!عضهمكأنوربماألالعبايعى،هن(هنونذثمنا،قر2أصأ

المصحفهسوافىخكالفمماأبىعنروىهمايووفىوهوالحجقةهذهإلى.حيانأبو

بكذأفوأوهاأنهموالتابعينالصحابةعنيوثو،،وهما:(2أى!رقبأيقولطك!ذلك

."يتلىان؟وقذلكألطلاوإلتعفسع!،البيانح!هةى!عذطثإتماوكذأ

ذكرحيثالقولى!ذابمنلى"ظد؟رغلا"فضأئلىكتاهمبفى"سعبيدةأبوقالىوقد.

أمثليةوقدمفعائيبهأ*وئبيينالمشعهووة،القوأع!نيفسكلالشماذةالقواءةمن،،القصدأن

رالصلاةالعبزاتعلىحافظوأ)،رحفصة.عائشعةقواءةا!نهإلشعاذة،للقوأءةفدييدة

أوبحةتبربصثمئساهيعنقبو!لريي،،للذين:أبىأه(وقبرأءة"("الصماولةاليوسطى

قطثعإكل!اا!هوا!صونجطفهـذهب!قوله:ذلكعلىمحقبئطمفيهين"فاص!ن!فر!شأ

التفسعوفسىقهيطب-اعتلااسيضعننأهيئههنلييبروىكسعيانولخى،.ق2وقللهفبععبر8صاوت

ذهبزالفواع!،ليعععبىفبىصبماوبمأ.لصحا.لأ،8بهياومحن.ورىإذأمخيف8ذلمحههعسعبحسن

صحةضعو!4الجووفعبطهذهمنيسعتنبطهبأفبأفىنى.8ر!!بريالنصمتيهنكصوالأق

أ-لبنعاء،لسك3لبيرهمطأكيا،فضلهاليعاهعهيعودب!لا.فةبئ01!علمهينأ.ئيهاعبنىأ.لعاليدلي،

الأزئه!هعونجط"بعةلهنعيئم!إخزخسايعير96(هن.!سوأع!الم!نر؟د،طحر*:-اهبيعبو-والظليية

تكيبمعهم.القرا-عق.وحةأن!علم"تئشهيما"أفئقوإءةفىفيحدلمحق)!(....فلما،.ئتهيلمفعبئ

.،أد؟لكا-*بخالفر؟نلفسع!مجرأحج:.هنسه!ضا.هوحعغن!الف!4*أعاهم!ظ!ععإؤلمحط!و

ححأفيءته!عة،79ص،؟جاليعرأن،!لوهىط!+ا":ىطصعهلدئي.("ة

..86ص،؟ج،؟8القو؟فى3لأحكااولمغالقبرطيى:)كم

.386ص،لأج!لفر(ن،2محلرفى!ل!هيأنكفى:لهؤ!ة!ت

فؤسف!(.ؤالضلاالضنو!ظعقى!خانلى!238أا4البفزةسورة 81"

،اتأكلن!نأثئفرأوبغزتر"امنيعتايهئمهونئي!ئون!فيض622آلأاليفرة:فعؤرة "ء*(.ا

(6)
ول.الفملي:آ32بوذ

.3202،بههوصح!لؤعفثرى:الكشعاف،ج+ا

*97ص:7ج،طي!وحبل!:ذاعيحواأ

-؟-86-
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ابناسألىأدطقبعلىهسعودابنقرأةةقوات!ت،،لومجأهد)1(قولىالرأىصهأويؤيد

تفسوالقوإءتينإحدىفىوالؤيام!عغه،سألتهممأمحم!عنأسعألهأنأحتجتهامحباص

قسعرت،،مأهنأختأرأصح،ثولهأبىهقوا!فيها،ؤيادةلاالقىالقوأةةفئأجملىهأ

.الأخوةلغوعفيهياتحوض!لالفىالأخريالقواءة

فىالنبوةتحهدفىوالتفسع!وللإقوأءطلود!بصتيهنعندحرجثةيكنلمو

هسنباعزأضيراحهكنانالمسلكهذأأنغلىحم،مصافئالبفيسكلأ!!ظلسعحعل

عليالمحنمافظسةتفتضيهمهسطنولينه!منأنيستشععبرو.يالره-يفايجنشطوالجصاعةعثيصأن

هفينتقيصلاكمايكنمنه،لمثععىءعليه!زافىلاخىذصهوجعحيةالقوأن"قو؟نية

فيمعاعدثأنيستبعث!رنلاف!بمع!م،فىذلكأهنوأوإنليهؤلاءفيه،كمانثىء

عدىلعقبربهو-تدلذأالأؤ!كطأ!ركودقد،هبعدههن،دسعزن!برالطإنبعدرمجاصة.بعد

لقوأتمخالفاه!سعود-أببنذ!ا!ةهنشتأماجانفقا.لى)2(:هسعبيؤبرلالئنمخمابفةقىأع!

-يققدطرالتفاسلىآالأحكابعضهصحفهفىيكلمبكأنأنهعيلىعصولىفهوالسراد

يسعيإىمافيهايثبتكصحيفةبوأه.وكانذلك،تجويميعتقد!لوكماقبغرإن،ليعىأنه

قو؟نأ!.ذلبنويظنالؤطن،يتطأولىلنلاظك.هفحوالجمماصعثعانوأىركماق

ووالمفسوون.فئهسآأئعافىوفد،ىن؟وقلاالتيفسع!وأوليائختالووأياتهذهوثنلى

أضوطوكمما،المعفى!حةعلىلجيلأأمخط!اقيد-يعضهمأدئة!حالمعافي!هأسقلهـضره

مص!الئةأخيذ!زإذ*ئعالمظأ!قولهفنيورفىهاظيكهقله،وهعضدة،عليهثطاه!ة

أداينن!ه!يثعاقأخأد!أبئأالعشى:يكؤلطأنلمحرؤالكسسالى"8(قالهمأفعقدادعبمص(

الذيين!هيننماقطأخعيذفقدالغبي!يندهيينعاقيهقأأخذأذا:البصويوندقالى،التتبين

كليل!!.هنوحطغلىالأيةفىأنأ-لزمخشعرىأ!(وفالىرصدقرهم،اتبعرهم،قد-لآنهم

!و،ؤحئيقولونكانوألأئهسمتهيك!دأبهعمزعمعهسمعلى!ودرأنالكمأب،أهل!أد

.؟63ص،؟جالأسلاهى،الففهتار!خفىمحامة!ن(")

.901ص،\ج،الفووى0!رحهععلم!حيحاقىيه!

.8؟؟لأعرأذ:"صرة،+

.؟47ص،4جالفر،ذ،لآحكاما!اعحالفرطبى:("ة

.29..ص.،؟جالكشافط،)!"ثرمخعثركا:

-871-
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أبن0وأبىق!واع!علي!هوتدلى،العبيونكسانوهناا.لكعأب،أهلىلأننامحمدهنبالنبوة

الكناب".أوتواالذينهينياقدئةأأخذ*وإذهسعيعود

خؤتقسا!ؤتنالن!مماويخيضنئووكلم3ئودممطخما!ا!قفما:تدألى"؟(وتوله

فىصنبووكحولها"ا،وهنالغاوفىهنا"بووكهعنى:هو!سفتفىالزمخشعوى"2(يقولى

البقعةومى،ا!بفسصلتالتىالبقعةوهكعاذثاهكأنهعا،حولهساومنالفارمكعان

المباركعةأ،البقعةفىالأيمنالوأدىشعافىهنأنودى:تعالىقولهفىالمذكورةالمباوبهة

والسذىالناو،،بووكعتوعنهحر!هما،(وهنالأرض،لالباوكت:أبىةغ!أوقعليةرتدلى

وحكى،،(الملائكةهنحولها،،وهن.:الدا.نىيه!عمروأبوعغهونيقلى"البقعةلهبووكست

حرلها!.وهنالنأوبوركعت،،إنحاتم)8!أيرعغه

ذ،إنه(6"بيانهفمىالؤمخانععوىيقولىضغزوقث(.زقؤلط!طأغة:ا.!أتعالىوفوله

قألواأئقوطم"خبهايةهىوقيلىلهم،خلىهخووكطوقرلىطاعةأئ؟هستائفكلام

يقول!ونأبىقيوأءةلهوتشع!د،سرليفوتوكطأمحةأ.هرئاىن!عمبهعزوفة،وقولىطاعة

."هعور!ولهؤل!طامحلا

أبى-0حووف!!الثجائيههنالزمخخعؤىعغيدكئعلىأنجد!مما.الرمخموعلئ

رأ،أ!ووفهذههنينالطأجيعاتافق!كان،إليهالأيةمجملىهاصحةعلىبهاليستشعهد

هويصعتخكد4كانالفهىالمقبإسأنغكل،ا!يبعالقواءأهمتطهن.مخكلهايوححأنيحأرلى

أوالأدبىللت!ئعوقيحضيعلاالق!وأءاتفىرأبخيالىروسائله،بأ.سبابهالبلامخفأ!عفاضلى

هعياروحدهـاهىسبقفيمالهامحوضناشعو!!ولةشبحة،سفةالقوأع!أنحيعثأالفنى،

هعافيهبحنناوو!ليالذيالفطأقممسىفيمآالؤغشعوىصئعهوممأردها،".القوأءة،قبولى

أ"(صررة!لئملى:أا!8.*"

.27صه،3جالكعثعاف،الزكثنعثرى:ثع!

+8
.56ص،7جالحبط،البحرحبك:نفحعكلالو

لأ.34ص،آجالحتععسي،حغى:طبن

.؟58ص،؟3جالفرأن،2لأحكاالحامح!لفرطبى:(8"

+2؟ة!؟محعد:سبررة(51

.257ص،4جالكعثماف،لهؤمجحئرى:أث!

-؟88-
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.هكسان)آ(فى"ةا!يحلاعلىالنأمىأحوص،أولتجدنهمأبىأ؟(ذ!أءةفىهنه-501نير

أوادأنهب!بس"حياة"علىفىالتفك!وإنيقرلى،(حياةعلىالناسأحرص،هـرلتجدنهم

ابى*قرأءةهنأوقحبهـاالقواةكانتولذلك،المتطاولةا!ياةوهى،مخصوصةحباة

وكئر48عباسأبنقالىأخفيقأ(،قاذ؟يئةالمسا!تمة!إبئ:تعالىةك!قولهوفى

هيصحففىالموحودبآنقولهموأيليوأ،(نفسىمنإخيفيها،أفيادأبعنىأنالمفسرسق

!ليلاءوحلى"اسه!يلحمأظهركسمئبهيفنفسىهنأبخعفيهاكعاد؟تيةالساعة"إنألأ*(

كلأههافىالعوبعادةبهحؤتهامحلىحعاءأئهلحىالأيةتفسعكلضنأليهذهبوأها

لكننفصى،هعنأخفيي!هكدتئسالى:الشعىء،ع!أقفىيسالخأذأأحبمأنهن

علينهدلعلىلاومحثرفألمجطرف،هذأعلىالكلامفىهـعلمل!لأثهدعرلى:الؤمخصعوىأ64.

!،-أ.بق-.هصحففىر!ر!طهوالفهـمهذأفى-هليلإءأوفح.!أدط.-يقؤلىثبمه!ح،

!سبهالتفسوحهعلعىالقوأطتفىؤيذ.!هأن!!الشعيوطى!(ب!فزفد.

الشغعرخ.يصععبه-هآ!وو!،كأنللرأوى،كيلأآيخهألحوجا!هوهرالمتلعوج؟-!كيث

سععدفؤأع!ذلنئ!علىالسعيوطئ!النىالأهثلةوهنحدشط،أئهويترجمموالتوضيعج

نأحنإحتحبيكم،،ليعىعبايع!ابنوفرأ!.أم!هنأخعتأوأخ!رلهرظصأيىبن

الحج!.هوأمععفى!بكسمهنفضلأتبتغوأ

حليعكعنئأفنيأ.ضينالمعععانى"8(فظمفىالميائىكعفيابى!ضصاحبويقهمم

أبطالؤيادأهمظهعذهأنفى-مخلىه..يتبييب!ا.نجر-ليألافعنلىاض.ىسك.وجموعليها،هذهـالزيادابخظ

الفاهبئنيععضالعر2ق،فنعىنعذبمأفةىللحرفالعفسع!هظهنماق!ف،!حص

.؟2صه،؟ج،الكعغافي:الزصى"؟ة

.964آلهفرة"فدة+

.؟5آلأ-طه:ة!5ييي

.81هص،481ص8؟؟ج،.!لفر؟نلأحكمامالحاهح:الفرطيى("أ

.ةع!رعلا!كلعبإحهاءدلو،2.صلهفرآن،مشعكلىتاؤلخيية:ألن"."

.48ص،3جالكئعأف،"6(فيمم!ضرئ:

الححازية.المطعة79ص.؟جالفرأفق،محلو2-فىأ!م!دعاذ:!لسو!+

.ا.عهذالهعانى،.فظمفىالمهلألهنىمحعالهيهفعةالفو؟ن:فلو2فىعلقاق("أ

-!لال!؟-
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فيليوقبولها،شعووطافتقدتالقىالقوأءأتهذهيغكوالنانىضاؤ!فإلافىوهر،بألفاظه

السعبعة،الفراءهنبهأتصوامنعنهلنفلهاكعب،بنأبىعنرصدئاحفانقلتا!نأ

سينأخفيهعسادا!،،أبىا؟!قوأءةفى:فالىالفراءحعدثغاحهم،بنمحمدعنررىييقولى

القوأءلأنالمعسلمينهصحسفعيلىبهييطعنلاوهذأ،،،أ!بلحمأطلعكمفكيفنضى،

ييطلانه.كصكلوابنعمرر!أوسنيهقطوع،حديثوهوأبا،يعوألم

نقصأوبؤيادةالألفأظأخيتلاتلميعوفعةأفوفىهفيصلاالؤوكشعىأ2(عقدوت

قألط:ثمحاد،2رشواتوذلكأنعيليىفيهفىللىخو،1بدلطلفظاهلبياتأوحوكةتغع!أو

وضعوءنقسض.الفقهاءبغىوطذأالأحكعام،نجىالإخعلافييظهوالقوأءاتأختلافإن

حوأؤكعل!ئيكووا"لاهسعيقما")3(،"لمستنم"افىالقراع!تاخنلافعليوعلسههالملموس

،("أ"يطهون"حتىفىاخشلافهممحلىالغابعلىإلىرمجدههالإنيقطاجمحندالحيائضوطء

ألإ""اخفعيفهنللفيراءنالىالقواءتين،محلىهبينةالنملىسمووةفىالسعيجدة؟يةوكذلفث

ذلك.نىنوؤعوقدبه،أهوأل!خييكنلمفوهنن8بالمسحوفىالأصكان

مع!نأ!غالقوأءأتبهذهةين(وقلابالدرأس!اتالميقهينهنألمحدثونشعغلىولقد

يكشسفأنيمكنشعبيئايضيفوألمأنهمكما!!ه،يسبقوالمبيعدمجوفهبمفىيإتوألم

هوحوهها.ييانفىحدلج!ة؟فالبمحبن

كاناك!عبابننوأبىهيسعغبرث!أبن.!دكا:لمحوأؤأ.ه!دثهأعبدمحعدالدكنور!ولى

لهدكلععهئيضيف!عانهنهما،كلىدصحفعلىاككرةهنلكعبانأ-لأخيانبعض--فق

ظمفيسعكلألمحط!،بعضالسعطوولمحننأوالهاععىفينىحرضخانلهدأرسابىلاولخالى!!حسع

اقيحوفهنكاذتأ!نأرهرالقوا.عالمحت،8هذبشعيانلة.عرضئاعمايحؤجلابنهلكرهو

مار2.صالذ!ر2ن،عثمكلتأوالهعليها"أظهوكمفكييفف!فععىعنأخفيهاد*ا(تيةةع!سل!!نخععةالنعفد"2"

.؟02؟لم7!لطبرى،نغعععكلو!دو8طهمعورةانلىالرلمحع!.،لمكععطإحكاء

.326!،\ج!لفرآق،محلوآنىالبرهاقلمونكئمى:3"

+
.223ص،جهالفرطى،نفععكلوانلى،43أبالةالنعاء:سورة

*حفعىوالكعععىفئةرفىأمحمرو،وأ!شفرا*وهىنطفزخ(!عئ!لأدكزورفن222الألهبفؤةسورة7(.8،

.88ص،3جالفوطبى،نفحع!أن!يطهبرذ!

...82738صالكريي!!لفرآناولعدخلىلحوا!:ثةاعبدمحمدلهدمحعوو(.ة
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هنكئبهأن!هفكلعبهأتلاوتها،نسصذتثمالغبرةعهدهنف!ؤةفىتعهاب!رأالمسمو"ح

ضوءات!ق!ىا!نأ*ىلع..امنإوبة،ويصلىيتلىقو؟لن!أنهأعلىلافصماحفةفهـ"الصيحابة

عليهـا.9لقو؟نأسققرالقىنيةالقر2الجطةأوالكلصةمضبوقعلى

الصحابةإخصاءسصاحفاختيلافتشنياهين"؟(الصبوومحبدالدكتووريوحح

هذ-هـالنسعخ"ورثةعنيدثعاورهاالفوأع!،وحوههن"صأ-لئةاوسولى.لقتهممما:سببينإلى

ر!سعأبيننسخهمفىيميؤون.كانزأالصحابطأنصفطتوهمهنعنهاأخطعوأوأبخ!ن

الأهواخظطفقدبالناسى9لؤهنامخ!رحينفآها،وبيانه-؟!سفتهنر!.طو*،!ئلاهن

هنيسالمحت1هرالمجانهنكانماأنوظغوأنضا،كلهالمصحفظمحتوواعلى!-بضهم،

...3؟!دلا

طل-اقيافنى"..إلؤيادأهمهطىهأسببمالمجهتقصىفىا.لبدثثأسفوها..إبئتومجق.صوأشت

وحرهاكانصأنهاإط.أ.لاعيمطياهم!هطه،8الدأدوظله!فى!ووهاؤألىالعو2قهنإئيها

زأكيينتيفسس!أ.،كاذتأنهاوإطأصنم،التبىعنتلقوهأهنيهاأ!ققاليقرأ!ة-هن

مجيملوني.اكينم!حوهمبععبمهنا!نعأخمترأؤعقأصحأيهأ،رئية*اطسإلمهمهمت

مبهول"ا.أذسه.مخلبةكطش!رلربمأ."أهو!،فىالوهعممهل!احليخئطالفضفىإخنماههاوفيو

النبرلة+.أ.لأط.وةببض!!حثةالؤلأدأل!!ىهفىرحطعرأأئهمإلىح!ولعلعهم

أنهاعنىقئوىالتقالرأريات!كأيضا(2خاليلئالسميد!لدكعفبرورلهقوبى

الصوأع!ضعتىأنوبخاصةووأيتهأفىالغال!تهارنتفسعلىقههىرأول،هنيهليععتن؟رت

تطيعأهمسبرم!هبنجيسطرقدالصحنابة،فقهعاءأذذليكقبرأطت،أنهاعلىفوورهاال!هم،

لمعناهوييانأله،تفسكلاهفهمكلييد!بينال!ذكطبالنصعلحقرذ!أكأنرأديغهم،الناببى

كعب.انرأبىهسععرفىابقهيصح!فىك!د!

فههممالوغبفعى،!!العفسعا!هعذهإضأفعه!كخيلعلىالسعدالدبمثردوءبرحح

؟دأبهعينإليط*ألميعجوهطوأحيبهامقتشععبريعاهمنههنلههرودهارإلإئتفياعالقرأئىالغص

.78،80ص،ذالض2تار!غ!صبر!لخبن:محيد18(الدمحع!بر

.39صلةألاسعلامى!فىرأنو،97صالفرآذ،فىهوأساهمت!دسلعل:!عيد!محعورثه!

.96ص!لنعر؟ن،فىهر!ا!ه:!خأحدالععيد!دجمئزر!ي

.27صألاسملاهى،الت!ثموبحفى.:خليليالحعيدأ!د!محعوو6لهوص

-؟9؟-
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فى%لاب!ذهـاليقوأءأتيعنوالمالمسعلمينأنإلىألغوويلفتالتعاهلى،وطوائقالصلوك،

مصا!رإلىيجفواأنذلكهعنوالقصد،بععدهوداالرأبحالقودطوهىهتأخوةفترة

يشعملىحيتىالنص؟فاقوتوسميحألاستنباط،دقةعلىيعينهم؟خر،مصدؤأالتشعويع

م!نعقىوىالذيينوهمالأولينالقواءألظلذلكوفىشعح،والأحكامالأقضيةهنكثكلا

رسولىأصحابنضاةبهان(\":قالىقتاد.ة،عنووىفقدءا!قفك!افوأالتفسعكلالتهذه

هوسىوأب!وهسعسعرد،بيقدئةأوعبد،هم!ديكبنوأبىوعيلى،عمر،:ستةأص!!أ

بعضطورأفقوالأشع!حبرئهسعوفىوأب!عمرقضيعاءفكانثالمجط،بنوقلدالأشععوى،

وهعع.،هلبداهاوأبىمحلىهنيأخذؤيد.وكعالطبجض،هقبعضهميأخذوكأدطبعضا،

فيعأمحن!مدئةأرضىالصحابةهنالمكنوينهنكسعببنألىيعدلمحؤمابنن!فطىأ

.ذلبن..فىالمقلينهنه!حمولكنهالمئرسطين،هنولاالفتبا،شتهعنهمووى

3أأيطلمعاكور-!فسكلعلسبئنعدهالبالعواءا!هدههبينلوى..3أفيسعنأوهي

لمهماأدعلىيقولوأأنهنخوفاالتفسعيرهنلمححوحولقكائواالأولىالصدؤهسلمى

ا-لاشعلأمففهانيفنالعوا!ه،وو؟خائ!م!وءبح!طهنوهمالأوأدلى،العوأجكالط!لماسلىفىه"

منالميتنإخوونتفسبماولثثملىهم!ن4الأجكإم؟يابتفىكالطالتيفعمعصأتهذهأغيالبن!ف

وتوبهعها.ا!ا،الأخذبينالمذا!بطأصحالمجط

.؟هص،المعانيفظمفىللبانىكلثاليمفلحة("أ

..02ص،جه،آالأحكاأصولىنىألاحككاآحزآ:وله!

-؟92-
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هم!أ!فىالفغعلى

لهجى*بحذإتورأييا.ت

للعوبيةهوأفقةتكونأقالصحيحةللقوأءةوضعوهاالتئالضوابطهنأنوأينا

علىالعولمجيطلهجاتهنبلهجةتكونالطيجبالقوأءةتصجلكىأفأى،بوحهولو

أحوفسعبعةعلىالقر؟نأنؤلىمعنىأنيقولىمنلةأقالإبئههذأويعزؤأختلافها،

ىذأخقيلفواولقيدأفصح!ا،وهيى،العربلغيعاتهن.لغالمحتشيحعنىأنؤلى"؟(أنه

السملاممحليههرادهتكعونأدطمجسنأ،لتىالسبحيعينوا.أنيستطعونلعلهمتعسعيتها

،صأالرسرلىق!وأءةت!ضبطعهكعاذتالأدوهسيذ،أبأنت!أالمط.ثسعاوعأتناغيرهنها،

يلتزملمأنطعلى!دقثمهادةكانأهاههقواءتهفىتج!ادلوالمنتصبرييهولحلىللقو؟ن،

لهنم.كة-!زأتجقوأبئطعا

تيسوهاحسعبوبغيرهالافاتهمعئههنو!طخايحإئبهـمعنالمسعلعولقوكعأن

الئبىحياةفىهبكزأظهرذدالقوأع!تفئ.التبافى-إفينغولبمانسعتيطع-أنثموعنلهم،

أخق!لاف!هئألاخولفهذأفىالعبرةوكاشتغكلول،محنقوأع!كللاختلافأص(

العودعة.الله!ات

الفراءأتمخصأخرىبقسرأءأتيقرأونكانواالآوأئلىالمسلمينأنشتولقد

العسبغ،.اليذ!اعأهمئ!ظمجساهدابنينيمعبحمناضشهرت!!ننعشعوة.وأ!علأثوإلمحشر-،السعيح

المصنهروة.القعيوأعا.تنإ"(2"ئززخيأابنيقرلبةله!نلاوأبههفيشعاذ!عدأهاهأوأعتو

وا!ألاذمىهسععهبزؤأكمانهاالباالفسعيةعاثبولإالف+نوآلعشرة،الععبغة،صاليوبم

العلنبمعلصه!عنوهطفللأعلىأطبلاغليهعنن-جئيحر،سليئؤقيكثر،فيكلالأؤلي

."يقين

الشألك.لهحعات.خصابضعنيشعفالقواعالتهذهمنتبتىهاأنولإثعك.

كمائفسمه،الضاوئعليىاللفحافهعوقهلىألاععيمأدولضوأولعدبئ،ىأهمهالعى

أنكما8وأحىهروالهعنفم.ئروىدكنلمأ!رأءلأ3المحوأءفىييكهعلىالاغعمافىوفضوا

(؟"
.84ص-3!همننثض!فىلهكر!ةيلا!طمحطم!:.فىبرشوعخمنافىالتفص!لى!كمزدلأرأحح

-!ط
.33ص8؟ج8العضرثصالحتنيالننرأىر!:افى
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ا.لقرأءهنرلاءإفيثعأشعياخه،علىمحوضهاثمتلقاهأ،،ل!قراءةثياقلىغيرليمىالقارئ

!يعكلأبعنكأدطفقدتمأئابيئنهيمفلىلاالقارئن!فكذلكالشعيرخ،هن!همعوعنأخطعوا

العربىأنإلمطمذأتهصؤ،لابياتنؤلىالتىىش!يوقط!ش-ايكبينظالهاهزفيهنهكةقارئ

التلقىإلىحوهيرهفىالأهريوححوقدلهحة،هنر!2بين.مجمعأقيستط!عكان

أدهممنسحهأكععةيبهنولمبلغت!ا،قبيلةكحلىي!قعرئكالطحيث،صأالغبىعنالأولى

خيلافت.هنلفلالنهيمبينهاعلىإلمسعلمينهنحضوهنالتلقىطهأفنييشأوكعها

محليعةادتقرالذي!!ئثنعصعلىالمعسلمين!عدكينمحثمانهرتيفأدىرلقد

بع!أهننهـعمو!دثمألى(أحميا!ؤسرلىلكئبئنكقعبوالذ!،.هالأخيالعوضهفىاالبر2ن

.نسزلينقهفيذأ.لقواءةفنىأصأالرسرلطأتوهأ.لذىأ!خصعن.الكيففيدسعبوليقيهعمأهإم-

القومظوألعقبعط.وتسعج،العربيةظمها!عللاتجييؤه.النقراءأففهنضىءبقئف!بئاليزحى،

النيا!عىلأن!إبل!!لبنظفطالسوأد،.علبهها!كئمالفتههعالليغويةتوأئيغ!نم.وتيصوبه،النطق،!ف

ابمصم،الشعشقةبعدلمحف-أالذيق.الع!!-ألسعنةلههتجرئ.اأذهاذ!مخالقيفظلى،!يقبرأفين،كانوأ

فيرييبهيطعف.ق،-ورفيالذ!أالئ!قشبلا!ي!كيفىالتنىأنبغؤلئ.بإ.لمحرينإلعلعاء-ويتناولط

له.وففاوصح.،مجيليهجاءالئةىهح!لاا

نعفئك!ل!أعهللىهعمأهئهائور!ى!ط.حباطهراءأئثط.ظله!أبيعنرطه.-رود!ق

ج!عفمبيإ..*.!!ععل

اوهىزل!لتغأنعنابتن!سبو.قلسذأف!أ.ي"قرأه.الئلابوفقئايتنكشئم!لمد+ة(؟"!فاغن.ففوله

لسة!يهفليلأ-8لهاعو-لهررزئةأضك،!!مإنجر!والنعامخهبنالألضيافي،.بعهوهناالهأء8،

وأن،لغعتنبكسرفىآبط.!برؤمافا؟،-هوبخ!د!ر.،أخرى.نليغةءلو.أيبأ!غاي!8وإعبما...+ق"اثععيعاي

حوال!رالهأ!العاءهيننرأح!هكننلىتلآنلحلشالفأ!-رجإزالععا*،هينين!سدل!أقىي-!كئرفئ

ههموكط.

..2،يفآيةإليعربم:)،(سووة

..263ص،؟جالكعفبماف،الزمخثرى:3ة

.26عبما؟،2ج؟قي!أ.رحيهلحكان:-أير"

.؟98ص،\ج.،نأوتلاالكزألهينىالتعافىةييك!كعل!

"!ث
..؟29ض،؟-ج.ء.!عععمي.:ة!حلابؤ
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إلياء،ب!سكالطا"بقى"(2)ىباقوأهالربا(هنئقنضا!ؤذؤوأ:تبألمطأ؟اوقود

البهصرة.بغداليعاءعنأسالركية!ذف+خيففأنه(3ووحهها،شعاذةقرأءةوهى

"فاليوممكعأن*فىبالحأء"ئبل!يحنن"فاليوآ(8"ببنأبىقىأءةذلكوهن

يقالىكذأ،ناحية!!فمحعلكأئ،الناحيةهننفعكهذه:(6"ىغحأبنقعالننحينط"اه(

فىفصاوفتباعد،بماعدتهأىفقنحى+الشىءومخيت،قصدتهإذاإمخوهالشعىءمخرلت

ئاحعه.

ووىؤتد"عسايا":(81يرتبرأ؟مجتيا(أئيهئرمجرةتتغثؤتذ!:(7"تعالىوتوله

؟رسولىليقؤأكانكيفأدرى*لا:قؤلهمحباسابنمحنبسمدهحنبلىبنكحأ.(9"ماهإلا

بالتا.ءهعووفيتعاناللغتان0رعشيا،أوعتيأالكبرهنبلذثوقد،الحرفهذأ!(ص)!ا

والكيسععاثىجمسؤةولكن،غكللابالتعاء"عتبا"تعيرأوأ*عشسرالأوبعةوالقيرأء،والسعين

.بالسعين،عسعياقوأءتهأوانايجمونها،والبنماقي،العينيكسرودكاوحفصوالأعممثى

وحكاهاهكسورة،"والسعين،العينبيضم"محسعيا".رمجنماهد!أعبدعنجياقأبز-فنقنها"

العريرعت!ييقالىومجنأهد،أبيعينالؤمخشويحيكياهابهئملكعبايبى،.أبنعنالدأفى

،،كلى-أيبضا:وقالى،ىلوو.و!كو.أسينمحنبآ،أنشبخمحتا("اللسعانأ.وفىيبعى،وعسعا:

.و!مميا"!عوأييعسووص!،ليعنواضهايعتوعيتا-.فقل!أئتهىشعىء

.278؟ية،لييفرة:سودةأآ،

.337هيع،9صمأ!ط،ثهو:جكانأوليه!

.2*64ص،؟!جالكثعاف،فيعثعرى:-وأحح

.224ص،؟!ن"،ذ،رفلا!واليفىمبعاذالعكو!:يهم

محعابهنىحنىن11محن!دو!لننحلهنصسهوفوعنجىتبلهأماالمكعععورفهاءه!مخسكونىلعل!وعثلا-راحع

.؟62،؟2عههرانلى،؟،!ص،؟ج!عسي،

جء.8ألمحهطالبحر:.3حياأول(")

.92أني!نى:سوبرة41

.3؟6ص،؟ج8!عععبحنى:ألن"6"

"-.--..8!أفعوو.!:+("

.،!حم،3ج8لهكثعأفالزممالعفرى:("أ

.،78ص،6ج8الحهطلههحر:3طحأبر

المر!ج.8!ننىث!أمحلىثعاكرأصتعلقوأن!،4632وئبمحدهث،4جالمندهحنيلى:أين()

.؟.9.ء6!وت!اهركل!،27ص8،!ج"دلهي3لععا!ر:اك"أ

-؟95ت
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فمنهم،واحدةبيئةمنليسوأالإدغامأصحابأنإلىأنيععروإبراص!مالدمحصووأ؟(لفت

كابينالشعاهىوهنهمعمرو،كأبىالبصرىوهنهم،وخلفوحؤةكالكسعا.ثىالكوفى

كعاصمةالكوفىفمنهموأحدة،بيئةهنليسعوأالاظهاوأصحابط.كذلكعاهو،

العراقية،البيئةإلىعاهةبصف!الإفىغامأوحعف!نطذلكوهعكيعقوب،والبصر!ى

ب!الادغعأمعوفعتا.لضىالضائلأنوقد..ذيهيير،ا!جأؤيةالبيئةإلىعاهةبصفةوالإظهار

؟فىتالقىوالقبماللىالقيسى،وعبد.،وذفلبواثلى،بنوبكروأسعد،وطمصتمييم،:هى

وهذيلى.،والأنصار،وكغانة،ط!و،قريش:هىالأظهـاو

ة!فسىوودتكمسا.،.ن(رقلافىوردهاعلىالححاؤيهإلله!مخلب!وهد

!بروأ4!وإ(2لهعألية!لهفىوود..مجنيةهسعافعهاأظهرالعىأبىهوأمج!ل!وعنثعم،
*همه

أبمىذكروقدالإفىغأم،0بفكيضوكيم!*.لافرأهأ3ففدشتينتأ(مئ!طئكئضركخ!ؤكعقوأ

غابملأدألمحرهميسنلأرولغة.ثسسعكم*إنالآيةفىرعليهاالحخاؤ0أهلىلغةأنهأحبان

كله.ولفى

مع!ر-،ظيإو4مجننبما-+*ل!أببىأ.(هوأههاهخا!لللا!دائعالىأ4(لهولهرفى

الأصك.قلىالخون

8ءاع!علاردالبعياغلعصدهوأأبىأ7!رو!وجفىيضدس!ا!أد!ل!ئعا-لىأ6(وىاله

أ؟دغام.بفكوبى!!أهوأنا!لكن(9أبىةفىأهوبي(-الفهخؤ!تكينا(8تعالىةرئرله

.هصة.،.ة!رعلااللهحاتأنعهى:!مأولدمحسو"81

.؟33-؟آ؟صة!ئ؟زعهللهعواكثطفىأل!لالهلهيحا!.:ىح!أرلاصةررف"دهل.وأس-ى

"أ"
.؟202لأمحصألة:آلىمعووة

+83ص،3!خ!غط،اله!:!هحأكليه!

.؟؟؟لأروسف:!ر""

.288ص،جه!طهالهحرح!ان:أبر(.ة

.92ة!أفسكاء:سسز(أ

.324ص،3ج8الحبطالب!وحكان:"ألهو

.38،لآلهكه!:سورة("أ

+456ص،2جالكثمافهآلزمخعفرعى:(9"

-.؟98صالععبع،!لفراءاففىالححلاخالو*:ان-أ

-؟98-

http://www.al-maktabeh.com



ننلايع!ل!ؤكأق-ث!تؤقعلئحركئهاوألعه!مخفمفا؟إلحعزة!ف!ثمالأصلىةعثى

هخمددةءنوئماوصأوتأ8آالإدغاعلىالنونان

الأصلى،محلى"يتذبهر"(2أبىة.هوأهأ؟ئمعتالظ(يذكؤ!ؤلأ(؟ة!عتوقوله

ععاهروأينئانعياإلابالتشديد!ذكو""ل!علىمسه!ك.ءأرقلاأبزمخاثسوى"ك!ويقبرلى

وهسى!نكو!عست*أه"!لأ8ئوأمجئعفنم!أليازلف!ئليتعألىأ81.رتولهخففوأ،نقدوعاصما

فبى!قاء2أثو+أفىذثاثمتدأوك*الإصلىإل!فىأنهبرفلك"6(!فىإوك*يزأمجبنبزاعةأصلى

ألى.وأحتياجفيها،ؤأدغد!ثمارأسكثها،-لفظفأألى-فعلبهاالمحوج،فىأخهالأئهأ"ىل-لوأ

ط!عا*.اللع!لىلسنيهؤنالوصلىأفط

عنى*"فاتصدفىألشأ"(فوأهالضالجين(مجن..ؤفن8لإضفن-تعالىأكل!وتوله

صلي.نجأ

رقدالأئضأو،هعنهوأذالإظهشاو،يرثعوكاقإياك!ولىأنمحئئازمخن

.طرييقةفىاكأئىللىوالميلى8التح!ضركسانحي!عسثأ!عا.قافيبم!ة.صفبهتمنلعت

لجعؤهونكائوأ-آعابرحهالحجافدبنه!فيأئيعمىأ94:أيوأصعيمالدمضرو!ولىالئيطق،

إل!يقأتى!لبجض،-رهعذابعضهاةروا!تملاالأصرأتتيلالوهن-نوؤو!حمو!،واـهظالأ

.،3؟؟ص،؟جالععث!ر،الفواعالتفىهشرتع!ا.8!ط.-

.؟2ص82ج8!!يخر:!ص!رو

.29!ط82ج8أ!معسيحفى:الن-

.67آلأ:م!رهة!س،"

.602ص،6ج!ط،البحرحهات:بر+أ

---م*،،.2صه83ح8الكعظفالزعاثمري:+

..66الألهنعلى:!د(أ

.93ص87ج!هط،الهحرحهان:!أا.ة

"!ثأ
.؟83ص،2ج!عانعب،قى:افئ

--

.".آلأ!فى:صوة

.72عهه"ي،الح!!ر:!ط!أ(8)

.56صالعر!ة،اللعحاتأئيي:!بيم!دمحعرراكأ

-199-
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فييهما-،بالصأدتبجة،،،)فقبصتأبىأ2(قرأهقنضة!!تعتضعث(؟أتعالىرتوله

الآصعععابع،بحعاطوأفوبالصنأ.فى،ط!أبالضعأد.كللىءالقبضأنالعكيوىأك!وذكو

والعصادأ!طز،محنععارةحعلعفمخرحه!أواسقطالةلتفشععيهاالضسافىأدط(8""ذ .-05،!لو

الأول.عنعبارةح!علتمحلهأوضيقمخوحعهلا،وأمخصارلصفائهأ

أبسى"64قوأهخهنئم!خضعيةالفهئودطغأتعدنودطزنا)إئكئئم(!أتعالىرقوله

باليضمادالحضيي!!أدأ(7حيابسليأبنىلوقي.-ءاؤقلاهفطوحة.بيأنوفىحعهن!،!حيمب

جطب،ب:طئ!اغلثلاهمثطرفيهالحعطعب،فكلأ!مادجمحعة،غكلبالصاد-ركائلكعفتوح!،

..،.!حصبو،ونجضب

عنعكوضااأ!عاكظ!رأزلنئأ49"سطأتوأه.الأخؤفئ!ثم!أؤئيفنأ(!"تغالىرتولة

،ففياء*رأؤلفنا*لهوأهنالمواع!"هدهوحهبعانفى("حئى).انأو!مو.لطأزللئا،أئالفاء

لهرعس!ونفألأخوودطاالعاله!لهبرأهان!هروأصجابه،إلسعيلا!غالههوسعيفا.لأخليرن

وأ!حيايه.فو!كلوق:أئالإخوءفى،ثمأهلبهئا"أىوأبمحأبه،

8ههمبرأوآلأرض(السعموآهم!وفيء!أ!خر!!ابخدكط9:%؟؟.)!عيالىرببزلسه

.96آلأسرفى.*:،8،

.273ص،6:ع،!لهيحبىحيثماثط:)فىيه!

.2.5ص،2ج8اليف!؟نفي-ا!هي!فيالة!ى:الكلي.!هي

.ضءه،؟ج!عععع!،:.ىح!"8"

+--.9ولالأأثىظء-صز،.،

.34.ص86ج!ط،ليحوحياق:-أيو(!أ

.67ص3جةا!ععععي،حنى:!افه!

.928ص،2جلهغرأن،ي!و!فىأ!ط!العكو"طط:و!احع

.64!فم!عراء:.آلأصرة(1

.؟7ص،7حس!3:أ!جر.!عط،جأة"أيو

.229صجآ،!ععععهه،حفى:ن!ال".أ؟

.2،966ج،ن؟رف!!رإبفىنا!ع!العكى:صإس

.2ء،لألهفعلى:سورة(-8،،
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علىحومحعهأوإلقاءالهعذة،بحذف"والأرضالسعصوا.تفيىالخبيخوج،،الذى!ا)ىبأ

صاهقانصوتانا"ابخطءأ"ففكهـ،وحعدأفهأ2(الصععرانمحمودالدكينووويرىقبلها،الياء

كذلثالهعؤة،انفجمارىصاهت..صوتفالباء،التسعابههقضعئوبيضهما،متجالصان

إذأأننبماو!ص،شعداذةالق!واءةوطهه،ألتخفيفإلىهؤدئاالهمزةحذففكان،انفجارى

أنهالقولى!3يمكنماف!نهقوإهته،فىالهمؤةحذفيإلىيميلىالمدينةقارئحعفوأبارأببنا

ثنيلى.خيرالظاهرةهذهفىالمدينةبيم!ةيمنلى

تأث!وقبرأعدهأ!برتسيممحالجوتيةأ.لقوأنينتجلله!لأ!لإتإخوئقزاءاتو"لة

الحبيهجمكلكغغاوجسيي4بمعئهإأبيرألمجياأ!ف:يحدهاأدطرثغعلعببعض،كىبعضهأالأصوأ!

إطاونجىلهانع!وفيأن.بئأيجدراببوييعةتجيؤه-ممحاغيحضلا-،،اهجضووهعرنةنجليهأ*،1

.،"------..ةفيها*ودكتا؟لقىالظوأهو

--"**-*..!+ةمغمافى!ل"،ا+-1

وأالق!ائسى.أوالتعجاثلىيخجيغببايع!"ببض!أالمتجافيوةأ؟!براهمت!تاثزهو

*!!،---*،-!.ب.-

فهية،يفنىيحيبنتتاشاتلالؤابالثمانىالأرلطالصوبخنة-فيه.يتأثووحعىايهإ..وهوالققاوبحط،

بإلأؤلى،أالبافهالص!ت!ففيققير4؟بيفنبماوإضابهيبافان!،رأجظ!ؤلابمالصؤلينوينطق

في!ا":-ص.ؤهنبر-".غانعبالبيذي!نبنرإقيول!.النبزجغ!"-إلكااب!عونجيةاللغةفقمرحبرفىانليافوعإفي

،اللف!ظهيوغإمألاد:الجؤرثب"8(أينيقولىبه،القرأءوشغلىالقرأطبت،فىشاعالذى

ء

-"هنالأولى0مجينابئبهاظلكيبينكلرصغسص،.كبع!،إلىريئصعمهشعدذا،كنألنافئحوفيامجوفنن

ء

.أفىمميكونوهووالصغ!رنخقيأؤبتن؟44-.مخئشين؟م-3!ثه...!ئايك!.سعؤأ.ءهتحوكافيهالحوفين
،ء

ساكنا.شهماالأولى

ليابتنوجؤةليالكسمنائىالعلآء،بنعمووأبوالقوأءبحنآبالادغيامحرفطوقد

د!قوويبعوهيفيعا!،حيفروأبفيوئافع،كنلى،ابنبالاظعهاووأشهرةوخل!ففناهر،
.

.!9.ص،7ج8!ا!رحطن:!أ"؟"

.؟.؟ص،؟ج8ألمحف!سيحنى-لاين

.؟17ص،!للغةمحلم!ععران:"(.!للىجموومحعوفى

،99صالفرأنط،!لفرإءاتفىالعبرمةاللهحات!لراححى:عبد5الدمحعور!!

.274ص،؟ج!عثر،الفراعاتفىالضثعراطزوى:!ا("

-؟97-
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ويعطؤئه!رت،كليظفوونمجيثالأدأءفىوالقربرةوالتائى،الئطقفى.العقةبرأعأة

حعهو".هنحقه

ذليك،-فىهصأدهة!رلا،بالإفىغأمالفواءإتبعضلأبىمجدف!ئنياذلح!وهح

افعربحط..،،بهنعلأمأندلإغأبنعميرو!؟."ىلاقبهما.أئهإلاثبعيةظاهوةك!انفا.لا!غأبم"ؤإفأ

.:الظوأصو-"نجأن..ا!غوفيئعععت!طبئ!-ئئأ-4ك!ئهللنغلىه،،مح!عغون.-لإو8ألسشيهأ-عبىبحرئ.الذى

إلكشتناوعلىيعمسنن-أن--شعأئهدصنبهعانالمبأئكببن.فا+لضالى،اعدأد.-دىلهلفياللضول.

!زبغلىها.ببغنةالقو؟قيأخذكاق.ألمحوبىأنعنفضل!أ!-هنهإ،لييشعوا.أفربر!بن!ناظ

لدفي.أ.لنطقح!اؤيطيقهاالتىاللغاهمط-هن

مجئنأهؤألهعه!هصا.!هوأك!مجبرفيأ.-أليسلهبرلىلمحه-!.ها.!زآ.فىمجبرلياليألط"2(:؟.ث!وله

كسنووأذأ،العيدالىنعىالعذالطأدغمثم!أ-لا،.ابتاءمنأبدلىثملياذتكزوا،وأصلةأذكر،ء

،الأركإلىالنانىىلي!حتشيألطهذأفىؤمحو.ؤ،الثائى"الظالأوليقيه!عتخيلىألافىغام

."،بهز.3ألهبعأل!الأوليلمحهروللمحم

*لبئ(هأبعى"فئأ؟ئمسننبما(فئمزشعزأبلع!طغناملئة%لين!ئائو(4لعا.لمطةولهوله

السعين.فىالقاء،دغاميسعظ*

برسى!مج!ه!ذ!أبى"يذ!أهوفيلكعخ(يوبعيعذلمحت!إبيلعالى"6(ليلهوله

المخزج.+قوبالناءفىالذألىنجأدغم،قبغكلهبهعرية

.270صه8؟ج!ثر،الئزاطثفىالنيعثر،!رى:!(8ة

ثهم
لإ.3آلألهصة:--سود

.،43ص،؟ج،!أالهخر:!+أ!

.259.لههفرة.:.،نةسورة(،1

.32صه،؟ج،فكصأف:لهز!عثرعى(."

.27،لأءائر:!ى!،

.288صالععيح،لهفوأعاهمق"نىالححة!الوالأ:!يهم

.؟6ص،2جالععثمونه!لقراطتفىربفمفلا.":ى!ىفا-أفي
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طدلإا-2

أبنعرفهأكععاوهى*الاهالة"الأصرأتعلىيطرأالذىالتأثرضروبهن

إلمحض8وهو"كثكلا"الياءمخووبالألف-،البهسعوةئحؤبالفعحهلغحو،أأدطالجؤرى)1(

بهعذأ.فهىبين،وبحينواليتلطف،التقليلىأيضالهويقا.ل!،الفظىبنوهو"وقيلا"

فىحاثؤركلاهما.متوشعطة،وإهالةشعدي!ة،إهمالة:تسبينإلىأيضاألامحتباو.ضم

قرله.نجفى،أبسى!ع.ارت-فى-الإمالةظاهوةو!ست*.*ولخهالر"،كفى-حيإؤالقرامج!،

كع!ل!مب..!زبإلساء،"*طيعبلعولأ"!بحبصهالنسعاء!هنلكئمطابحطمجا!ئأئيهنحرألنعالى"ة(يم

-ة."تدثرئه!.-.*....!!(أحلئهنهئاالإمالةح!شكارلخىالياء،مخوبمالألفمخاحيجهالاهالة،

ضنالموفرعبنها..إ.لضمكللصلىإظب.اظهنلبهابر.فالظاء.ألكطمه،أحوألى.بعضهى

...-ى-...فيطبى،ب!و.،طبهم!.فععرفي،!الأئأهمثهجمامحهوئون8ؤالمخاطبالمثبهغ

إلإ.-لمحذأهبن.خانهببةكماش!أؤألاضيال!هالحخآؤ.؟أهلىككانأ6(الفعبئبخ!وعني

ألاهماله-ألطهن"-.لعيزلؤلهط"7(وأىولخحهالفات.حلىىيأ.-بءأؤل.بىقهؤة8هك."ووردأن

.-فى-يخونأهلهن.اكفقيد8ة!-اخمالحعحاؤوفئ--بعاول،.ة!ؤ!اثابه.فنهعؤوتكيأفت

قليلة.مجوأضح

أ!ممياوالبرإل!ء.ا!أ.-ظتكطكبمانشىعنيألفهلجون!وممأشعيعوء*(!ولى

كثصتفيماالياءنحوأىف-اعكالبهسوة،غوفيأهكسعووأفعلتلولىبهساقأظعبنفيه

ن!لإفيى*طغ!بوق..ةنأ.ها+أبيعانة8الححاؤىلبعضلغةوهىالناء8ح!وهنى!فه

لفهنا!ط،وطعانبخعافر"ظعبتالأزلى،فغكسعوكيالطدأ.ا!صساهه-الوأوىئتءها

.3.ص2ءج!فر،فىأطففى!ر:!ره!!.""

م!ث
؟.3أية:النععا-.معودة

.؟62ص،3جألمجط،لهبحرجعاثط:أير("ز

.34ص،2جالصثر:الفراطتفيالفعثر:ا!رىأفي("

.94ص،؟ج!لفرأن،علوآفىأ+س!!عيوطي:(61

.؟4؟صالفرأنهة،الئرأطتفى!لعرلمحعةاللهطت.!يراححى:محيدهالدمحعو!("

بزلاى.ظ،62؟ص،2جالكعأت،:سعهو!ه""
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مجيى"*يأيقرأأصأفىاوسولىصععسالىدنصفوأنأنالسيوطى"!(يذكر.وكعذلك

بنىهنالأخوألىلذةهىفقالىئويعق،لغةهىوليعىثيلى،ذأوسولىياله.فقيلي

سعذ!.

3-القلعب

وحذب،،ذ!بح(2-هثلىالبهلعةفىيكونوذلكالعر"،سننعنب!لا

وبيض.،وضبو!ط،وبكلى،

جخؤ(!خؤلهثتطالىيهمتبرلةفىأيىعنووىهياالقلبعلىخبرجرقد

وسكوئهلا.04الجيمعلئالراءوتقذيسمالحأ.ءبكصعوحزج"!وحرفيقتوأه"8(ئقعذ

.آحواومجلأقخا.بمصى

الأصعوأهم!نبادلىعنئسنال!أئهأؤأرضح.العوأع!8خمىه(6"ىنحأبنسرغوهد

والضييقالسمدةألىكعلهاهعلألهيهاتيالقئ.،ؤحج،!نجو4حوفي،وجحأنرذكر

الضيقالجوج:وشةنى.الص!،أالتماسلظألىئبهلههئة،ت!رفوماالحعحوظكنن

نىبهخز(!ؤخعزبثه:ئعيعالىقئلهوكذلئ!8لضيفه*إ!اوالجحوزهئههنله،فيلحوج

يطعموهأنيشاصن.هنأل!0-الطعم!آأنمخحووةممئنرمحة!!ذأ!م.هعائاهحر"*هعنى

يؤععهم.اه،!ل

لألهت!هم.رأئعاههبمحوثيعمعقإ.معياءعيئوأأفاكائرأ!لؤمخشعوىءأئهنموذكير

الئسعاء،.*!ونوالرحألى،الألإثانخعدم.ةييغون)8(فاثعأ.ء(!هنإل!يطفمها!لألهالؤأ:يق

ء93صنجهةثعر؟3محلوآأثسفيفى.--!!طى:."2ة

+"
.47!ص،\جالل!طمفىفىهر.:يطض!.-ياو

.صلهلظ!البى:ضه

.؟383أ3+ولة!ش*

.!صلأ82جالكننمافهبومم!ثنربمط!("

.231!حم،4جأ!هطةلههحركععصطفى:ح!ير

.!رت"!8؟6لأص،4جلهلبتاور:!نمأل!،01

.230،232؟ص،؟ج!حي:حي:8!!ة

.138*آلالألهعأ؟:ة!مج+

.56ص،2جالكثماهط،الوكلشرع!"ة

.23؟ص8.4جأثيوسط،محرنفععيحهـلا:ص!بر
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،،؟ذحأميقوأ:الأععش!حمعتقالى:حعغدهإدريعىأب!عندأودأبىأبنووىوقد

+سواهوحجرحوج،شىالفوسعيدبنددةأعبدفقالحوج(،وحولمحث

لهابلى!لا-4

بعض.هكانبعضهاويغيمودطالحووفييدلودطالعوبأن(؟فارسىابنكر

وصرط،،وخضم،خومووحعذ،،ك!و،دسكهو،حهط12تولهئمذلكوهن

.سوأ!و

هوأجذإدى(8يإئسيضةشئفوكئمأئخؤفثه!ذأذ!ت!تعألى"ك!تولههكأنرنى

،العسيعاععلىهوقعوفهوممنما(ذللئما!سراوقدحدأد"،.باليعنة!صلقوكم،بى
81)

مجيصيدو:با!عكرنرالسعلقوالصلق-،الأوض،هنالمعطعكنبالتحويك:والسعلقفالصلق

فخاهيتهام!ئالطىالإطبيعأبئأصبراتأحدالصادأ6"وإذأكاذتوسنلقه،بنسعائةبملف

المعحضو!عن8ألصنةوووثعسا.علعىنطعوةهعأببىئوأتفيوووددأألمجعرى،..ف!ن!

ع!شنيأذنئابنخدأل!مجنبأئنياألىيشم!يعيةالفو(فى-الأسلو"فىثعيوعهاأل!!ل

نجلأ.فعامحتأفىالبيكةأوا!اقرأرأهنطىللهخات

نىأن..-ؤعحم!ذأأيخق"844قىأالتببرو(.ييئاافنر:،كل!...-!نذ-+-طض..إلحاىل!عت.هلوئر

العئن-.ادلىلحاء4العبوولأ

الصوئييةالظعاهرةعذهرت!فسولضأن،ترث!جموبعزتاللسعان"9(وفى

دذكركع!ذهبوبطعنوه!،الشعىء!مجثووالعنن،الحعأءإبالطفى؟أ.أىطو!معحمل!لفولى

.،6.ص8،.جل!ص،لع!صلحه:(،

.377صالص!8وسرال!!ه!ال!:""

+
.؟9الأالأحزالي:فعووة

.22.ص،؟جالحيط،اليحرحهان:ألو(8ة

.47؟ص،؟جادص،لهععصطى:(.أ

.72صالعر!ت،أطهخمات:أفيسمع!ويإالدمحعووع!ر(61

.9أيةلهططلهت:سورة+

.05هص،8ج،الحيط!ليحر:حيانأبر(*"

872ص،4ج،!طعانشلىر:أبن(ة

ء466ص8؟جالمؤكله!لسعيوطىة"
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المخرفيفىلتقاربهحأصاحبههنأ!رنجينهذينأحدتبدلىالعرهمبطأن(؟)ىنحأبن

قلبنعسبووبما"2(استعحألا،با!ئموالأخذلكنبعثر،أئالقبورفىهيابحثركقر!م

قدكالطووبمابعط،تأثرتأو.الحضوفىعاشظالتىالح!خاؤيةالقبائلىإلىحاءالعين

البدو-لسصانى!حمىو!جتالتىإلمصاثلةب!ابهن"ابعئو"فىبحيوقراءةتعتبرأدطالمحكن

ءوالحضو.

النسونوأحلىأنطيفالئ!(،،،إن!اأبىأ8(قوأهالكؤتو(أغيفئالئت!إ+نيأ131تحسالىولهوله "

يذكوفسمقئيمنق،أولمطهنالعاربةالعوب.-لغة!.أق!ان،أنجوب!و4أفعينهبهالئ!

يسحونالروأةلبهعن،المغطاةا.لسفلىر-أليدأبغطي!.،أ-لعلياأليد..ظك:أض!-.أ!"الزسو.لى

والأؤدنم-وهذيلى.بكوبن؟-سعذكئا!بق".-.ظلأ.يئابمبوئ!اوهسم-بنسنثئظاءةةوهأظل!..!-.هذ!مب

"-"+..أنظىلهتعنولودطئردطألىأمخ!ئئبم..9فع!،كعإلوأ".بم!لبؤن:.العبن-.دنئتانذر-ا.لألضا-!غ.-

:؟7)طدو!نلؤقي.رهم."أحوه!هماأأبىأ6؟!أه.،.-ئسئزليةت.!.-مئفن!وخ-!.43"ىل-أقت.زقؤ!س-؟*

مف!نعأ.ألهمؤة.ت!بد.ك.وأخوهكنوحوة-!هشددة.غيؤ.فيؤفاضمإ"ضمؤهة-الؤأربهنبألشظ.في*..إفة

."+!".-*-*و.ة3د"ع!-*"-!..ة!.-ب!-ءء..حرأوأ

.483ص،؟ج8اهمسعه:صئق"؟"

.؟29صالغرأن،تار!خشاهوو:الصببرر-طهالدمحعوو)ك!

.؟الأالكوئر:!رة+

.؟8.ص.المصاحف،ك!فا!ملحقحفوى:ان!"81

.؟ه9ص،8جالحيط،ا!بحرنقسمكلحياق:طبو

.60الأ!مر:(،سدب!ة)

.4؟7ص87جالحمط،البحرحعأن:أبو(\1

.؟؟هص،الصرففننى!لعرف!ىأالحملارى:أجمد+
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السطده!الفصلى

بالهـادثطووأيات

بالمئىأ؟لقواء-ةة!!و

صورةعلىلهتوثضاكيائنعنيتوأئمأ.،فحسسبلنصةألع!نستالقو؟نكت!قكقلم

ىذلعهوقايةمحاول؟لقر2نطآكل)صألنوسرلىحووءرهعاوضةوكياشههوحطيع!8-

علىبختئيىؤ"لدأغتطفىوكانط،المصحفهت!-اضعنىةلك!أل!االعوضةبعداستفو

،لؤحألى.صلعووفىمحفوظاكأنوضأ،(صأالفب!ررىلمحنر،كيثبها

محنبهاإدئا:ئقولطف!ئئأ.أص(النبىجياةفىكلهاقئ؟نمحعابةت!يدذأ.وهغ

نؤلى،ممانسخةلغفشهبع!حم-هسنالصخعابةهنهناككأن!هأنييمهئىحرفىخكافى

الكنابة،!عه-الذىبنصهأنفو2نفثعولحرنغيولى-افعؤاضعةالعضرأهبهائعانظو!تط

هرخعالينكونا!فةبيتذ!ى-محفرظبايكعوقبأ"دثد-فىالمصدكبمجأثطكظ!جمو

لخيية.القو؟نهندي!-عاإلم!سعل!ببرىيصحعح

العو2ن،فعيليفبيىالمسعسافهـةمحلى3رطم!ع!لةر!دلاطم!خعارج.افنبمليغرنوظلى

أحتدنم.ولقيدهترقغا،.أهريظلىالشعووتطافىئجنهيكعو!ه،ئصيألآيدى!كنؤ3لارحن

جمعجإلىأدىممادائشهسوععنالحذثطوكئماقالفتؤحأهمتة،نىأ!ئد!قالخبنكط

عفمأن.غهدنىالقر2ن

أنهأألىالنصإأ!إضإذات-بثضمنالتى-الوليأياهمتعنحديننافىألثعهيناو!قد

علىالعبو؟نهرأئزلي:(؟صسنرئيأبىا!زالهلعلعوبط!كوأدألة،-وللضاحالمحعيانعاكيأشط

فقعذييألمعف!4،القبوأع!هنيهولجفرلطهنا8وحيمغفرو،،مم!هيحعليعم،:أحرفسي!بة.

لمالسي!بع!الأحبىفطالنقرأ!إباح!ةرأدطهوئوئا،كافيالأهبرهذأفىالرخه!أنفاتهم

فالىفدضم!افيصييعع!،ق!فوكذك،وخدهأص(للرسولى"كيائعتر(ئمأاأ!عشعييتكن

اقياييأأنهيإ-!صلىبالترافىفحاءتالتىالووأياكتن4ثموهن.لهعاهة،المالسعلعبينإجماع

الط!وى)2(ورأههاذلكلنيايفسعرووبما،ا!يفال!ؤخيصبطلىالتيىالحروفتلكهن

كلصر.المعلوفول.ط23ص،؟ج!عوأ!؟ىتيأولىمحناليياقح!هحلمطبرى:(21

بمصر.المعارفكل!.2ص،؟جميمابقالمرححالطكلى:3)

سي205صى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قيلأ"وأضوبوطئا،أشعدهيالليلىناشعة،أإدط(؟9قرضههماطثبنأنمىعن!بسعنده

وأحد.وأهي!أةوأصوبأقوم:-فقالى"وأقيومأ"هىأنما:حزةأباياالقوآ:بيعضلهفقألى

،التىالسعبعة،الأحب!عوفهنكانذكرههياأدطعلىأنع!ىتولىيحملىأنوطكن

عنمانجمحأدطبحدبطعتولكهأ!،(صأاليوسبرل!عهدفىهباحةا!بالقوأءةكانت

الطهمة،بهيفبرأهنهعاشعئظلىف!ذأالأخكلة،"ألعوضةفىغليهاشقرعاعلىالمضحف

وضاء2وعدحهية،*.فننالمضخيف-فسيى!وو-.امبللتيمسعكهوحلفاتلاشبىتدذلكن!ف

القعو؟ن-ى!يأحيرالىلأنبالمعنىئعوأع!إدننهنساكتكنلمالأهر،تأهنلىعنالغلعاء

كله؟الأهوهناطجمبهـولالمفكليموبخةةيئ(وقللالكلمةوأصيجتءبهفعخؤأليكوذباللفظ

لإحدعهـإ،+الصحييحهالقرأع!بقاء!،علىعمليالتىإلععودعنالحرله!الخطبهاقوبئمل!ك

حانعب.ألىيوحهولنو9لعرام!ةهحأتفاف!اهعيحتبلهاوحمهكنانفيمأحصرتا!ئأأثس

رليىدأأهاال!وأع!.اليجحيحة-،بهانجدأنطكنضوابطثةصاوتوهكذاتوابزهأ،

صح+قئمانطأداء،أوضابطانعنضسأ،أوقلافى؟.الفميانى.للعصحفالمغاسرة-الآحرتمجن

فىإنجسعطمينعلعىئيسيكلأالقر؟نىلوؤ!ن.حهبدأظويخىكوأقحبهنسغلمظننا،سنده

العوضة.وأفبئالذىعفميانعصدسعفالمسلمينحماعةهش!راعفهمعأرألعفتواءته-،

ألاستعانةة!ح.هنطىأنطك.دقف!عد،فيماتروى..شه!وأييابتطتإذاأه!الأخكلة،

محلىخملع!طهليبهون+رلهدشباذ!هأفهاعلمفعداثها،ألمحرأءلحونالعو2دطدفسعكللعها.فى

هأ.ثهبظتعاوضلا؟ساثئها.ررأيا!تصحيتعا.4أفعل!رعلسى-8أليهمنسيتهبن

..ءبالترلا+!.

اميانفنهكينتهعمالئقالألحوأتكللديهمكعأنتا-لقهمعياء"كنجدحبنومخن

فاييس!ص!وففا،وحهربيالنعليبها،للغعنهغياكلعئددرتفوأاليشعاذة،القواطبتكل

المخالفةركينا.شه-كتابهم.قىأفعسمينلي!غمؤيآلمغن!،القوأ!عو!فوهيلركأنلأحد

،ا!فووالقيواعاتهذهفىفحفىأ!لسملهرنإليهااسقفد%!نىالأسبابهنفحصملا،ىفاؤسل

أليرثما.الشعاذة.القىالفؤأع!!فهنكث!عقبفىانجقبعقةهذهجيافىاوأودووقد

شوفالسلاإدفقبيسلىهسن!أمكنورفىتالتىالورأياتليعفىلحوأست!أرهن.

فرأئا..ليسمعفاأني.!يغانزظد

.6الأ!كفىسورة(؟،
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:(31تعماكوقونطألض!الين!)2"!ؤلآ.هبهان"ولالضايخنكل،،،أوغكل(1أيأقبرأ

علقوقذفيهنا*شعواروأيةوفى.-إ"هبف*هووأ4"أ-!يأ8قزأيايه!-تشتزاتفئمءا!ضأ!كفضيا

لغعأ!،سيبععلىلطالعسز1الفياعىلهعرأ"أقوخضهذلخطكاق"وإئمارغلى8(الط!أوىأ

دتةأىل.رسروقيوأع!قويشى،..لغةعلى.التلاوةالنامرومنكغيرعلىيتعسعون.اكلمارذلك

ذلنثأقالبع!ذلإفئ،لقاضىرذكو،الخط6لقانورالضبط،بالكلعابة"ع!حنعلحدآ!،!،.

ردظمالضيط-وك!نوهأ!ظ،رلععموالعثو،بزوألىنسخثم...الأمزإولىفى.رخصهن.إك

ي!هأ"،تمعنتم+لهالذى!ىسقوأهبو!2تنتئمذأبعنلي2ضنوا*ى!ق!:(!أتعالىوقؤلة.الكعابة

المسعجدمصلالفاء8أبىةفىه!وأهأئخوأنم!،الحسئسجدصعطوو!عهك23قر"81لعالىوهولة

دعبئلى!201(-ولهزلةهبيعة!*ولكل!2؟)!دأهزأهرخ!!رءلبهك4؟.همغالطةاسلرأبم"أ،،وهرلي

.:*-!"،"ص-لهص.--ص.نقع!نما،!+نجن"8أقرتا"وألهيما.(؟أبى؟3قوأهثفيي!فبما!،-يخنكئنؤ!ز:نخهخإ.

تيعوأهـ.!ملاشأ...-ة!غجنؤأ:نونمضيشائن!عنممجنئؤئعوفئ!!فذينتعسالمطأ8.؟":وترالعة

-..\!ةض8أ!كا!طثهحوحهيان:أاو"أ

.7-ة!أ.!غأمحة..:ة!".!ث

.02آلأبينرة:!رةيم

.22؟ص،؟جثغؤأثة!لو2ثقب!نأفىلهزوكيعثى:"ة

لأ..!،؟ح"ظ!،.لهس:!!بم

.صلأهالعرآ3ىل!ضئمخعكل:فم"أ

،7).----

.؟.37آلا!يبر؟:.8سور

.904ص،؟جالح!طلهبحر.3حها"و+

.؟،6ض،2جلهكسعلاف-.الزمحاثري:

(*أ
.؟4،؟يلا.الهفرة:معبربئ

..\ه؟ص،؟.ج!بهثعبماثفو!ير!؟:"

.؟88آلأاليفبرة:!دة"

؟53ص،؟جالكعثماف".؟؟(!زمحثنرى:

.229آ!لااليقرة:سورة،8)آ

.؟9،صجالكثمافالؤكلائعري:"؟+

.؟ه!ص2جالحيط،لهحر:حيانأيو-

.226أيةالبفرة:سورة"؟،)

-2070"-
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الدرلمجطأ2(لعسيأفيفىالايلاءأنإذهفيسوةوهىييقصعمردت"،"للذين:عباسوأبن(؟"ىيأ

الأيلاءكانرقيدبالألية*نسائهمهبن-يعتزلون"!ذينث!لكعلىوالمع!،،الحطفهر

فيحلفغعلىه،يتزوحهاأنيحبول!إلمرأة،ينرك!لالبرحلىنكأن،الجاهليةأهلىضوأو

وأكئروالصعنتينالسعنةالإيلاءهدةوكاشتطؤوج،ذألترلاأيمالافيدع!ايقربيا،!لأن

يلاء،ال!بسهيقعسأإلى(3أالعربىأبنأشعأووقفأشهر،بأر!الآيةفيوقففذلك،هن

الصحيح!روهذافود،بها-أ!كاف!عقدطينبكلىأووحظىه،لتةييابألييمينأماوهو

نأ"أإلا:!!"ىبإقوأهالفهجئ!وذ.أ!ي!الأئخافألمد*!إلأ.-ئعألى"8(.وقبرله-.

نأأخعافالظنى!يقر!رنبمبئىالخعوهمهيكرذأن!سمجوؤ-.:...أدمخشعزير.!وفييطيا"

لظنلىأفوأفى!إنالجوبىأ.6(:.أبنويعبرلطأ!ن،قدو!جلرر8يكزنأن-فيأفئقكذأ،لكرق

لكوأصهفعهعلمهبحبحسبمالصأحببهالنبهاححى!عبمأل!بئفسعة.عنهعالإإفمجك

!كئمتعالىو.بز!يآضى!،أنجالثنعلىولا-،ى!تفتأنفىأة.علىحوجفلايفتقانعا

أفكلئكل.نىهوادئة.لكمرهىنليلة،طةهن*وكأفيالسبزإهئليفه!-ضه.ين

تولحون"8"أبىأ8(:ذ!زأه(اللمىل%.ويخيئزخحولطووها6لهقوأ!ؤ.تعالىأ3إ.:وفود

ا"تصكلرق*.أب!توأأ!-الؤمخشرى)9(:رقأعطة.8أبقعنة.حكاهالتأء،بيضم.

*وسابكوأ*.:(؟.؟ذىل-أ-نجوأهليلكئئم(مجنفحإلى!ؤمعأوعوأ:(؟لعالى".رهوله

؟جالكيشعاهةفووصه.عبلزلاانالفرأ!ةصهالزعشرىنسيوق؟8.ص2جأ!يطلهبحو:حيانأيو.("أ

.8.2ض

+8؟ص828ج:ب!هللصببن!هفلى!:يع!

.،!7ص82جثعر؟!3أحكاافي.صك!:+

.229آلأ:قيصة"ذ

.209ص؟جاليهـا!مرنم!ثنرع!"+

.؟98!طث!؟فىخ؟!اهمكط:فة،ث!

.281،لأاليفرةة!!+

.38؟!ع،2في،!االيرطلة:!ل""

.287ص،،جفبهعئع!فدكلئيرى:؟أ

.،!*آ..!صولة!ه8ة

.3،9ص،؟جالكططفالزممالفرى:(؟ة

.63هص."3ج!االيحو:!أول-
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بعيلىبذاتليعستالتصوهىكانصفقؤ!!قتدتؤوقسا:(!"تعالىوقرليه

عنكسألبعيدةكالهعلقعةوقيملىكالمسطعجون!ا""فتنرو!اأبىأ21قواءةوفى،ة!لطهولا

ؤرحها.

!زئاتعنالىأ!إ:رتوله،ا"أدىياب!ا"أبىأ8!قرأه!لمزييتأء(:تع!ألى"3(وتولعه

أئعتالعسعولمجبذولىهمين"لعلهصا"بمعغى:أذ!ا-قيليؤمجينون(لآخاءهمتةإذا؟فقنائشيؤنمئم

!".رهئوق"الاحياء!فأذأاه!عل"!6"ئباقواءةو!وي!الحما،-تيدببئأئ!،تقأبأ

ىلو!طبعةأليىلهوبهبعبرلت"رهيدأبصى)!(ببرأه(!ل!عكو!ؤطصولى:(7ةيل.ا!لد!هر

و؟لهنيك8.

فيماذاتذبمبيبروا!لشعيئ!ان!بنثب!نلعتجسنفبئإذأ6ئقبراأفئيلبن.!نمتطاالأأ9(:و.فوله

عبضوقيد"!بئنيمافيألهئنا!و!طالع!السعمطالظبمى!ا!*أفى(؟أثط".بوأههبصوليد!هم ---ء.-...!.!.ء

:..ثىفكعليعي..!ذهـالقعراءة!بمليأن"ويخبغي..:بيقرليةالقزإء-ة!غيلنحيمانأبالولجئوتك

ألفاظهنعايمهالم!ابمليون..أجمحطسوإدلمعخالفظن(رقأنهي!علاأفتفشب!-،بيابهن

القو؟ن.

وشثتىقلو.بفنتما."،"."فؤعت8؟(2"ىسبأقزأهففؤبئم(ط!ؤ!(؟تيعالىأ؟وترله

.(2لأالأفنسطء،:سروة(2،

.888ص،؟جالكثعياهمدهلهزمخثمو!ثيب!

+3!صه،3ج!أالبحوح!اثه-:أير-

.251لأأ!ت:سووة!ث

.-05!ص،!!ن!عطلهبحر:!عحأير(8"

.؟.9دلاية:!!أسودة،81

.8هص،2.جثكلياثطل!!زمحعفنرممه:"1"

..؟2-7الأالأفئأف!ه:سورةيم

.766ص،4جاميطرح!بلا:حيانأيو"ة

.ة5.؟،لأ-الأصأفتفيسووه(91

.8ء+ص،،ج!البيحرحكالة:أيو(102

.232+لف!:سودة"8،

.،ه*ص88ج!يطثبعحوحيافى:أول("أ

-ة..9-
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!ق!ال!(2"تعالىوقولهلها"،استدظاظلئةالذكوقلوبهمأفؤععت1الزمخشنرى"1(0محندالآية

به.أتيتهالاوالمعنىسحو"بهأتيتم"أه!اأبىأ3(قراهالسعهمخو(بهجشئمئائوشى

!5)ىبأهرأهقريسة،كاشكاذ!لا.كلحشى(قريةكانث!قفؤلآ"أتعالى.وقوله

هصحفه.فىهووكذأ"أا"فهلا+كانت

أبننعيالىعننما""أعصر:(7)ىبأفوأهخسخؤأ(زج!غأأؤائ!إئينطلى"6(وترله

نأوذلكحزأأمحصوأوأف!ى*أنىأنجمامحهلهراغ!مجوادضسىآلعراعههذه.،حفى 81)

المسعستأن!فة،لحإلهحكئايةبددهعنلهيصكللماعرافسعماهأفيهوحبعكنهالمعيضوو

المصحيف،سوأفىالتفسلمجا.لفتبهى!حمذلكيح!حلىأنوينبغى:حيالطأبووييقولط

ادلأظنلط!أئي:(9)كاعئولهوله!رأ".أمجصوفرأعهيعأ6دووع!أاعئقطآطع!كو

.ء*كل.ه""

البرفؤ.(2011تعالىوقىل!شبووأ"فوعكلودطياأخما.لكرأئى8(".أبىةقىأةهنيرؤأ!3ئرمحر

قعراء!-ونيسستتفسكلتوأع!أنيهاحيأنأنجوو!رويخأصمه*"*وهو؟ة9أيى)!8توأيخياووه!

مجماصمة..لايخأليره"*رهوبا.قواتوليؤى.الذىلأن،المصحفىف-إ!سلمذلكة-ووأية

.؟83؟ضجلهكصإله!الز!ثثري:(81

+-.

.8؟!آ:،!ن!سد

..248ص2جالبظفالؤصثرى:!ي

.؟-82ص،هجأ!عظبحز:-!د-

هـر.الرئى:؟989.،81

.29؟ص8جآ!امثكهل.!رثعزلا(*أ

.؟29ص"هج!ألهيحر:!هح-أالو-

لأ(
.13آلآ:ررس!سعور.

"*
.803ص،!جأ!بطالغ!ر:حكاتابر

.383ص،9جأ!عيحفى:افي(*أ

؟؟.2ألهةألاصرأء:سروة،)

.48هص،آجفكائعياثه!لزمحمئعرى:"818

.86ص،6جط!أالهحوحيالة:طبر

.3!ة!ألهيكهف:+سبرة(1")

.؟27ص،6جالحيطالبحرحهـافى:أيو(1"
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"فخماف(آ"!11لهببرا*فب!ؤكفؤا(طغئائافىمجقفماإد*!ئخشييتا":"اش!ألىةرقىله

أبوبريقبرلطفغكله،الأسرعاقبةسوءخمافهنكوأهةوبكمخو.والمضى،"كو

نجكبرهنا.بمضبى"فيوحلىذافولىحكاية.ششعيناقىلهثونأفيومجنرؤحيلايه!:

...ه.ء+.
ؤضغدعطانبنيىلفثستئقاةطويىمجبنج!ذت!شخزةتعالىة"(:وقىله

.*ب-ب."،..ط.

!دثعر.ى!11حوفبوفى*بهلق،-وبمخ8االنمخوج8رب!يس-افى(ةة.أربللاحمل!،

وهيرأعة،ن!ا"مجيىج!اعدفىأ"هبنرروأط!لثمحلأ.أبزوسليلألمحضبر

ؤلأق8عالهح!أالمصحعفسوادافعفسع!لمظلفثهغلىمحمولىطبنأ!سلهععو

ترأعةنىشص!شوأ،-."-تج!:يهم!عبالهلإتبربهالجبضب!8به!أ-ثجمه!.!عأي!فيالأ،
.-.،"""؟:-."-

.".ء3-."---"!.ة-.ء.*بر:..".-ه0-.-3

.+يف3ـه8"ةكأليةأئهمجهكافيعبنؤوى6-وكدسععمابى(.+حع!ه"!أ
هعبئأئمأمب..!----؟."ةى"*..-!--!أ:"-!.+فىبمء.

!عبىبمعيعل!ئرإ"ينمج.".،*امباليهأتب*ف-.،!اهأئه.عانىأفيمجنىإل!-وووئعجانرأ!

-*غ.-*.--....-..-*"---؟++.-.--كلتز::.ة9..-.عه--!ء-.-ة.-.!-.!.ب

صاس؟ألهينعبنوليى*هن:(؟.وتالىةالووأن.فئ!ه.!انأبربردومجس6شقأشعبر:،8كلد ء،-.!-+"

،"---..-*-*.-.-!!س....-!ب-..!.-.-":-!""-؟ء"-مجص.ت-

طفناعبنبحبزلهسبعثافئليأ+يننح"-بأإل-هلأري*.،أس!هبلانه.!!ل-ىل.إظخهيتشبثإئايرإ+يرد-!.-.

جمعبرإ،مجبفا؟-ضاوشصأشعبز!،ىل!عنلا-؟ءهبياهبن!ي!عوأ!!!ب!8برألاسلإ2،+هن..

مجبىثجبإشرأ"!ل8الإئدطهو؟هعظ.أئماكسعثأذبرا،.الطكيميالأصوله!ععسعوا .

.ط

ظعس".!ا!ب!.-ين-.-قعالضئهعفعاالحوبه،كعلاآدنلاوحه!عةالمضىنىخم!ا"هثمكلعة

-ء-ء.-3--.،-.."-!خ*.--
صة.---.-"3-*...+-ة"-."3.-ت.!-+أك

يم"*بيم"-..مقهعة.

نئ.-إ.،.،.-..-.يتش.**ئربر

.لو."أ:الكه!ت،"،س!ة

.579!ه،2خلهكثع!&مم!عئرفىثم

.8ه.ص8*حف!بر!يىصيم

.2841:3صولل"(سؤ

.،8!هه،3!الكطعهملهزعنمرفي(ة

.،.!ص8علأ!يالهحروو:أبر-

!ا.8أص"6!نلايهمي!!هرحهـافىأول،ذ

.27؟أهعوز:"حم!+

*،أل9ص،3ح!عكم!!!اثؤعة""

.؟.صلأة2ح!سيحى:فى(ة

.؟ال!8!ع6ج:ليهم!لههص!لى:اول"."

-28؟-
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سعوكخ"-أ"ويعلعم،(2"أيكأقىأهتغيعرن(وتات!خغونهامف!غ!ليل!:(؟"تعالىوتجولة

.وهوأبحلمهنةئإ*ا8"الؤمخيشعوى،"يقولىالهتكلمفنئم(تعالىيه!،وفولهتعلنرن!ؤها"

ألطؤوجم"و-!-....العكنكليعئيلخىأدضأ.الكلمعنمجلمهم!كولط(نرمجوؤ...الجرج

أيى"."ئئابهم*بقوأعةيستدلىوأن...حيو!تلااالتكليم:الموافيأن.محلى!شاتلى

:(!)قأيح-أنجنوؤسععولى8الكلاآهنأئهعلىإلناسي*"يأن.-"هسعود:-آلهبهيثض!مأبنرابليا.كيهء
++.

ى!أ.."ىأ!ههن.+!الكلأتم!"و!ظىةالجمهوو."أ!وهىيالئشعدولثبهلعهبمولهك-و!قهر
ت:+.+....*

"...+--ء"".تعيكهم

واتؤك*!وهعىفبغاعنأ!ةبممىأ.صفىطحلها!هن!ا!هنلغانك؟6؟وبرد-

..-للعلةلغه-ونعلهأ،3أصالنف.فقولأوهلم!3كط*ىئيه..إفغ.".حفىان-أ

له.يذغؤة-!سيمعسمهة.عنىملىة"4لهرأ.للسعاعة،".إلفئئم!أدة.نعافهةولوفىفي...

نمزأهأئ!فيط؟-أهعبرأ!ثذيبن،8ئدنالة.وفى!هعلعيأ+ببغل!مهأجمىكعا8ذكرا

.ء"

،."؟..نمبرأ.طرفيفىمجيؤىل!.أ.!..نمغالى"2"(ؤكللهأر!وئا.+أخؤونا،8!!لبرظ.("!آ،!أ

.-الجزوىأ88(أ.بنوطضب،+!أذممرألى.*ئإعصوأ.(8كحعبييلندو-!نهقرأق.عمر

ى"ث.."5-ة:دك+..+-"...ة-.-.و--،...

."ه-هـ--

51،-

ءآجوهء"--"-ء؟8ى!...د.."،ص..ت!--ب+-..002*؟لحبئحيلية

،*.ة88ص،3ج!هم!د!عفربخةيه!.

.+

.8"*ةهملحد.

......302!عاث!،ضىخير!ع!ممد(ه1

""..97ص87خلهبحر.!عب:فاول!ة

-"..يع!

.أ*:.قية.ص..فى:ه

."-؟88.عهفية!سي!ه:ىيه!

")""

/*.+6؟-4آمب:سهلصينةكة

....2+6صلهكنن!ال!ةعرع!ممري1ه(

ه+"8.1

.؟3؟لأ!ي!ط

.22أص؟جلهفوآفىمحرآفىلهو!هررغمى:("8"

.7غقه!؟ر!فئ!فى:همه-

\،
.4.9آل!ب:ة!ح..

.220؟ص،2ج!بعيحى:لابئ("!

.29!مه؟جلهعشرالفرانفىفعثعرأفىرعمقي""ة
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-"أو!عقلامخاشتأ،كذلكوليمسالصويعالمشىظأهرهايقيتضىا"فاسعوأ"قوأءةأقإلى

هقحركخسلافوكيهمفه،دعوهملمإ-ورأفعهلذط!،هرضحه-11"ظهضواالأخوى

!لإلمهيذهبرالزمخشعوىععو،عبىيقضبزها(؟"فالزركشعئةالووابةهذهإليهمتنعسب

ويووممط!بئسحخها،!ولىفنمةذفيومع.،المصحففىءتهاتوأفق!2)ىبأئوأءة

!!لافقالى،كعببنأبىقيالىهذا،أقوأكهن:فقألىفامععوايقرأرحلأحمعأنهعمو

وكائى.يسقطحتىلععععيعت،ذ!اسعواكعاستهلوبالمنسموخ،يقرأ

رقك!،أتيبأعههنعندهوهنيويدقنقة(ؤضنيؤغؤنقيخاغ(31ئعالىوقوله

هعه.وهبن:(4)وأبىدئةأمحبدقواءة-.الأولىوتععضدتقدهه،وهن:أى،قبلهليهن

الغص،بالضر:أدافىوثتبثا(زلآضوأتكئمأ.ئييلألآإئ!ئلى!!)تعالىوقوله

وشندأ"ولا"مخنا،!6"ىبأقوأءك!عليهويدىلى

رببن"."أئتى18)ئبأفرأهويبن!إلى!ازجبيق..(71تعالىليقوبه

كنبعبنابيهأ!سل-أناسعئطعتمماهذهـالقرابم!أت!إدإلى!دتولقد

ا!-مجعكلأقو!شأأنعمدهمتط30بلى،مجردةأقيه!اأنأشعألموالاطار،.هذأفقالتفسكل

يختاب!القرأءأتهذةأنأبينالطذلثهنالهدفوكيان،الآيةتفس!وهنبشئهرتبطا

!و+بها،العبيباللىلعوى.انأص(أبمج،بلوسولىى!أالسعبعه-الأحبرفمنكسأش!كاا!ئأ

أق!أسضقوفلح!ذ-اتهسا،الكلصةبنيةفىأرالأفىاءطرائقهنوح!علىخالفتوبما

!ؤيد،جمعهالذيألاهأمالمصحفعلىالمسعلمينعنمالطوجمحالأنج!ة،العوضةفى

يقو!هن"وأه!شعإذ"9(أنهعلىمحدأههأإلمط!يأن:لمججفهذأعلىألاجأع

.222ص،2؟صه؟جففر(نمحلوآفىالوهان!لزوكثى:"إ

.428ص،2ج!نععكاف"؟-.الؤيخثمرى:

"
.9.الأميررة-الجلافي-

.084ص،8جالكعئعافالزعثرى:(8"

.2؟الأا!ن:سووة()

.!.صه8،ج!لكائعاف:الزمحشرى(61

+
.128لأ!فحر:معودة

.06؟ص،4ج!لكائعافيالزمححثربى:(""

.32ص8؟جالعحر!فراتفىالغئيافىرى:افي(9"
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قنعالى"،(إغبناعلييط"كذهميفقدبالمعنئالقوأءةؤي!جيكالقهسعوفىكأبنالصحابةبعض

ة!وحلةيكنلمعلعتم"كيمافاقوأوامقيقاويين،نوحدتهمالقيواع!،إلى.صدتطى"إنى

الأخويآخعذهاسنةفالفواءة-العصحيخة،بالغوأءةالالتزأمالحنمهنكمانوإنما.ا-ليقوأع!،فى

االعغىمحلىالأركالمرتبةفسمىإذن،،نجإلمعرلىقرلهفىىل!ستحولدويخطئ،الأولىعن

رألىرهرهعبنعلا،،نجفواعةالمةفىالمننعاهىالإخعفساظع!ل!ىلاا!نبئبمعععنبطهالذى

النصقتزأعةمجرأؤالقوكإلى-العبادةهرأسنيمفىنالقو2بنلاوةيتعلقفينا-انتهى

.!اللفظحيوفية.يطايتىلمرإنللععفئ،-ا!اقي

وا3هساهرأ-ففهـأ،هنأئعؤع!اأحيبا.!غلىالخكم-هذائسهضأ2"حرلد!ىولكد

الحكيم،هىالشعطط!ودانئيالوإلهيبى،لهلى،.الخطكهدآإلىفأد!اسععزإظ،-لئمصععناثفا،هى

-فدليالمقاممنعابخعطكماهتووأيهط!ركلإ،!رأ!طالعؤ23!ديهمجمريه!:بعبرلطهحأ!عحاو

!ولهضف.حكلهسيط-،فنجرء!لفبرلى.روص!!لإعه!هؤحميه.*مجبياهمبورلة8.ال"ادحتوجمهه!ل2

شتن!طمعع!نى.كعلي.ىثيخح*ئيءىلاننه...:منصأ--ذأرضك4(..لهئمالىالطنيرببىفىفيردهيخغا

!ق!.؟هة-.رنجع!."أل.،8!ص-!ا!ة.؟في!مل.-ام4طف.اككعاكورجمنهالاهثمالذ:..--أحنرطت،

..!"..+-لالهغاكهنلمكعنزالنلف

.8م!غ-.تنى!وبميالقوا.ع!"بنشالمععىه!خب--!كوحعفأأدط،اكومججى"امتكن"-!دمبيف

ء

..ة8رعوبا!ععى-رممعخهمعؤز!..شنلا!ماضل!-في!ا!ه

و!!-خاوفيحيائيا.لها.ظلعقطالأنحوفطهط!أقهال!بالشراذالقراخةتيإشم--وهخ.-...-

"ألمض!بمجنضاذ"ؤ.جمخالأخكلة،العو!-خلىببنلغيفملم!هن،.-فيبخاص..تنيالفر2التالص

النبقهىالأفصازالةعند؟نأليبئ-.أرفعلهـاالمصساحفوكائع!فيهأ،اشغثيرها،على

ىسكير-.--.،بف،!لالفصافكعبزا!هه!ل!اد!لهأهىانلموو-!الصعغ!لكبرلط.؟نعخالعور

الأخولحط-!هنالافإدة!!إاو!جتأوأ.لحعفاظىالمفسرفى-أقهرهفأ،.،الالضلى0!صك؟!ح

.ء.عنهسكا؟العر؟فى2بي-له!تمحقناعث-.خفاح:!!لا"؟أ

8-.سىأ" 2.ة.صأك؟،8ص.ئفلأسلافى!ععكلطدبحكيمه:علعهس!هص!لل!2وللمالهعصهلأرحع

.49فئنغص!اله!

المعا!ث.كلطه.بم.صوأئو،83ص؟جالفرأنأى.ك!1!ع!عيإفيولصحلمطيىى:"8)

+32آ-حم!،؟جالنو؟ذعلوآثىاليرينالزركلع!نى:.4.)
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اللفظةهنالميوأدبيانعلىشينألمحواتأنهعاباعتباررلكن،يتلىقر؟دنهأنهاعلى!ل

والاتج!عأه،العملىالطيابحعليهأمخيلبالتفشر،فىالأولىالموحلةأنوبخعأصة،ةين؟رقيلا

هنمف!وههايقوببمرأدفالآيةفىالمفودةالكعلمةهعنيىتقويعيبكامجماولىالذىاللغوعى

هاالباهمبهذافىهنهوالإناد!الجأهلى،الشعيعوإلىعباسأبنأتجاهفىومحندنا،الأذهان

الجاشبط.هذأبهنوجح

بيهاهقصوذاكساق،ا.لتغلىأتهذه،"إدطشعاهين"؟.(:الصبورتحبدالدكنوريقولى

لفظةم!عتصبلاالذينا!فعاظأحدبوساطةأهت!ظعنهكانلفظةبوضحالتفسع!

المترلى!.الوحىهنواحال!ة

.؟54صن؟و!!!نشعلعن:االصبوومحبدالدكفوو"آ"

-2؟5-
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السطبحالفععلى

بىأقىاءألمحت

النحوىالنهوه!مجكالىلهيى

الحربيةفىالنحسومحلسمنشعأةفىالبأحفونيسعوق!االتىالأمعبابه!دهةفى

هذهحيولىأ!لافتكهمالطوههماصحيجة،قواءةالقو؟ئىالنصيقوأأنمحلىالحزص

للدرس*قيريةفحدبعيمليسةيقيومظلىالقعو(نف!دطوالتأئو،-.الأصا!ةث!يحهنالئشعآة

مغالمة.وامحمملعتأصرله،ئزطدثحعت!الئحوي

أثوهاءوكنيانقواء،!بهانوأهئفم!كنوينلآنةاح!نلابهشعغلىولالقوأطتوكياشظ

ن!فم!فرسنالرلإأي!ة،!علعى.يعتمعدكعفانقبؤلهسالآدطالئحويةألهموأساتفىوأضخ!ا

ألمخانج!عأإلمب..مخنماصسةابكرنيرنأمخة!ليتد.ظبن.!فع!هنبرأممطيعؤؤن.أكبهاألاستشس!اد

ء.-؟ت...!.و،آ!!.ء-ط+-..3.""ص-!م-!..لو،05،هـ.-بمة..!8صع-".-.ء-.ة،-.!"-ضى-*،-!ا..ة

...3الآمجعلوب..بهة!وحيفقالليخه،ئورةضاض!هماوأضبرد،!نيحيوفئافونلوضحهضنيموا

امنع!حلروأ"وقسدالئحزة؟شوأءهصددصكا-نمت.-أئيهيامجهأبىبزأعإتفىوالباض!

نمد!كععئىاهمبرنض."ىه.!أصحىأوالعريية،رحوهمجقبرحفابطليعض!رأالميفبعرين

،..؟"*وتيصيخيحعهيآ..النحرية.الآواءييانفىاليئعحا!عليهاأعتدلمهكل!كو.8الآيةعليه

-!لظصوخ!!..بر7نعمليلبهنعرأبماالباطليالحىللعبععوأ.!لآلعالىأأ(:فىبه!ي
كل.ء.ه.

-ف!صغرا*ول!"لهعهتويد!حيزمهوضيحفى8أرعن!كتو"حلت!ضن!.الغرأبيلم":يف!ولى

،(+ىبأ".-!*أوهوفعىالكلاآ،أولنفىاه!حملأ"لاأ"فملغى*الحىوفكثمحوأبألباطلى،الحى

-!-.،-!*6.

قرلط+3(!عفأ!ؤ2.أنمحلىدليلذلهذأتايلا،!نأب!يانىوتخمؤوآ،*كاقرأولىنكرنواولا

-وو"صوأ".هسعنمعماسلنى!ودكفموأ
،،"

نفأخبأرإلئة(إفيتعبائودظلآإهئؤأييلىتنيمجيتإقطأخذئ!!قيذ:(81تعطالهرتواله

.*بز..28.أيئ:!فرهسودة5(؟"

.33ص،؟ج،لفرألقىناعم:ءأوفلا12)

410.ة!،البنرة:-سورةئليلأ(ئعئائأ!بأيؤلأتسشزوايركا!أودمخونؤا!ؤلآ:فح!ضملافىيه!

.83ة!آلهبترة:سووة(،1

-.-يمقي7-
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لهمظغمأوالتقديوأ2(،النهىعلىتحبدعوا""لاأبىأ؟(قوأءةوتنصوه،الن!ىى!ضس

تعبلرأ.!ل

توأهئضاؤى(أؤلهوذأكانتنإلأانحئةتدخلىلن!ؤفالراتطالى"ك!:وقوله

وهواللفظى!لعبمعا-والخيألاسععفحيملىئصوأئبا"أوبألههؤكانهين"ألا(8"ىبأ

والقذك!.الافوأد

ائخيؤشطوييفل!لئهيييقعاالخسيعذأ؟ؤنههيخطيشغىتؤلى!ؤإط:(ه"كاعترتوله

العلة.لامبظهاو*ولبهلك*أبىأ6(توأهؤأ.لفسفلى(

الموعظةتاشطلأنالقاءفىكعبعتلمتزمجطة("8(خاغ!!مننطلى"ى:رقرله

الأصلى".علىبلتاءئهحافمن(9"ىلاقرأهوقد.بمعنىرالوعظفالموعظة،حقيقى!غ

قألىر"عابأ*عبساسن10وأ!1أيبى"؟ترأهك!لبا(تحهموأ!ؤتخ(؟."تعالىرقرل!

هوه!كىأ2؟(رقالهوأ!واة،الصحضةتجدلمو،الكاتبوحدهمت!أنأوأشهعبالى:أبن

.آونبياكليفاثبمكلألعبحمع

.28ءص8؟جلا!اليحرحكافى:!أ("

.،،عه،!ج!فع!عكلا-!عيرفي

.8حمةدلا82ج3؟!ثا!!ثئ!!ث!ه:ئ!ك!+

.؟1!،لأ!ة:"قييه!

.35!ول،؟ج-!ل-لهحو:!افى،كل(ة
!

+؟32فى،8جالكشم!لهزمميثرعة-

.205.*آلههفؤة)،سد

.؟29حه5،!ثهرفيل:ك!!ل!ث،

يابم
+235لهيعرة:أعةص

.22:4صجأ،لهفر2فىي!ورفىإل!عهة،لهعبهعوكه:

.33عيه82ج!يط!هحر!لا:!أ""

8283،لأ:اله!ع!دة،،

.2هـص؟خلهك!عظث!كعثنرك!(آ8ة

.4.884.7ص3جالفرآثهلإحكا2ورهج:ىهجل!عث"8"

.35صه82ج!يلههصحها3:أير-

-228-
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تائغاأنيفيمؤموئسوؤأنملإلكيةفؤإلأإتة!ل؟نةة!لا!ثنهذتيعألىأ؟إ:رتوله

(2اتعرى!..."ا؟سنلائمالئهمجئذالذينإدظ+خب!لاأنغؤيؤفؤإلأإئةلآ-بانممسنيط

بأنه،أوأذ"علعىفةامعسهدبمعنى"أنه"علىوأفعالفعلىأنعلى؟لكسو"الدين"إن

اددين.أندئة-أشسهدقيعلىكعانهالأولىهنبدلهالنانىأدطعلىبالفتحأالدق*"أنرتو!

وهىألاسلام،ثة.أخندالدفى،بأن:أبىوتوأ،الكسالىتوأعةوهنعةألاسيلام،لهةأعند

ا!عانية"ركعسوالأولىنقحهنلقيوا!هقوية

أوهطعىع!ل!ابالرهع(د"ىبأدوأهلغ!ذبهيم!عائع!عم.لم؟!عوبحيط!ر!ة!.اعلرهوله

.منيياع-بجملو!وه

.لملهى!ففىحاءفطأئهاووىأ6(0الصلآة(!رألمميمقنيعالىك!(:وهرله
+-"

4لزهغلط*لمعت* .""."وا

..بخالرفح.*وومجعبن".ألهس)ول؟8!أغك!هضضفا!مرو.!ورسعال!لهعألىة!4:و!لة

."".ء

(1فبؤة*-*.هأؤمن-!،منيه--!للنتة-أئزلن!اخيأ-الإن!ن!أنم!؟!ؤفيحالبهئم.دعافطأ9(:ركللة
.ء

"-
صص*ص

-*رك-وف!فن!أ.:نموآ"..!%يعن!رأ!الينم-،،لعلانم"-ءآفعغعبعايايلهؤنوقىأةة8أ.للا2.وئ!ص!بي-.-.أداببميكسر

كأننه..."نمم..!-أهونمهكفرط!--.بنالأعو-13-نوضرله.علئإلأهومجنيقي-.يزفأف.لهجبهنم

....؟..900!2لزووآ.؟ه!!مف*18،سورة

26عهة،836ص8؟.ج.ال!ضأهمهة!رث!مبزهلأق!+

..2!8ص،2ج!عثرففؤأمئط!ثفعيبر!ؤعهن!-

.82فىلهنعيعلهنرأعال!هي!حةمج!و4.:-لبن

.-.*.

82+لآ."بملأ.ةبييعزهمةتصعورة-"-

.503ص،!ح!ي!.يل!!!لمجقبر8،1،

+.؟61-الأ.فسباء:معوره(،

،ث!
.29!ص،3!:بحعطالي!سطبيه:،يو

قفعاء:آلأ-،6؟.*ة!وس+ه

398ص،3ج!!عطالهيجبى:3خهاأيو")

.8!!ص81.يفلهكثطفموبم!ئبرعة.-

.لإ،.ة!2المال!ق:سورة(أ

.425ص،2جالععثرالفراعاتفىلهفيشنرالحؤبرى:ألن(1."
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اللامتكونأن(؟)خالويهأبنرححرقدالإنجيلى؟.اهلىيحك!مبأدطرأهوناالانجيلى،و؟تينعأه

فىلأئه!االآهر.لاميكونأنوالوحه:فقالذلك،علىبناءالأهولاآ*وليحكم"أفى

ليحكع"."وأدطرأبىة!دأمحبدحرف
ء4ء"،ء!م!!.

فوؤأكحيئكعئماتخذراالذينتثجفصرألاضنوا1النبينإلفا!تا(2أتعالىقولهوفى

قركطالؤمخشعوى)مه!:يقولىلمقلتاخ!ؤأئكفازتفيكئمهنائيهعابحيكاإوئواأئذينهينؤئجنا

أهياالوآء،بخفف!قعرأواالذي!نهموالكسائىرالبصريالط)"(رالجر،بالنصبوالكفار

علىردهأنهنهمصبن!عه،،حجةأن(خيالريهأأبنويذكوبنصب!أ.قوأوا!دالباقيبرن

علىمحطفهأنهخفف!هنوحجهوالكفاو...دلنكم،(ا.نحذوأالذلنكعخانوا*لاهوبه

وأبى.دفةأعبدحرف!فكذللظلأنهيولجه"الفظاأ"الذن"أ"أهنقولة

ب!كعروأبسيو(7حزصزقيوأه.ؤجنمه(ققذتيرتيذغنةئيضوهمط!قن:(6"تعالىرقوله

عيعاظىيصرففيىوالضم!فقدآ،هفعولىفيمن8للحفعولى-.هبنأصهمط""هنالكيساثى

."هلدأيضرتهن8(8)ىبأقيوا!ؤيلييد808قاعلنى

:12أبىأ.فعوأهالعبخ!ق!إلأالف!تجق!إفرل!لآلمنعليى!خقيق:(9"تعالىرتجوله

البما-ء.تانقعالىأنح!وأبفواع!هذهونىالجقألااثةعلى-لا!أترلى!ألطوحقيق

التقوى"ولبعاس(12"ىب-أقوأهخئؤ(ذلل!الئفؤى!قلنأش:"إ؟"1"ىلإعتوقوله

خير.رمشدأفهو،ذلكسيقناط!ب*!خ

.؟.6العععص!لئراطتفىالحخةخطو*:ن!أ("

+07.3آا!ثة:ة!ـه!ا

.8.6ص؟جالكثعاف!ؤمخع!رفي!ي

.2هصه،2جالشعولهقراعكفى!لئمث!ولافئى:!ك)

.؟.7صلهحع!لفزعأكهفنالح!ةخألى:-أفة(أ

.؟64ا2:2الأول16،صوؤ

.8صلأ،،جا!يطالبحرحيةن:ديه!

+8ص،2جلهكسفعأثصالؤمحفوى(ة

.؟..هالأصأف:أ!ةسعرؤ(9)

.؟.8ص،2!لكاثعابىجأ.؟(!ومحثرى:

.321آالأصاهط:!دة("؟)

.282ض،4جالمحيطالبحر:!أيو(آ8)

.76ص،2جالكعثعاففيعثرى:-
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.الأرضعلىعطفابانغصسب(!)ىبأتواهلئمجين!!ؤأئيغايتة:(؟أتعالىوتوله

أئفغوفئمؤالذينؤأ؟ئضادائ!هاجرينيحنوفيدط91نرفيامسلاؤ!:!هبأىلاعبتوتوله

كانأنهععوومحن"الصابفون"،علىعطفابالرفعهوالأنصاو(8محموفىقرأهي!خصقالط(

بالواو،إذ4ؤيد:له.ئالىحتى..ضةواوبغكلب!حسان!لهبعوهمطوالذ!فىتؤلهأن.حرى

"وأوسطهضمئه!ر؟خيرينالجصةإولطفىذلكتصديق:فقالطبأيى-،اكونى:فقالط

.أل!ئغي1هنبرأ*.يهطالؤأنذفئالأئفالىو؟خوتغاييئم!مجنخمائراالخشر!!الألمحئ!

كلى!أنآ.6ة!مأبرأ.أغخألهئملأ"يلطمئه!وعثلعاكلأ4ىفأين.(ةأىلاعلوكلله.7
،..-

ألاكلى!وأنطلهيأفصرة!أمجدوئرأىألأ،بمضقولمائافعهكأنعلننلعوفعنيم!ول

و.3".--!"*،-تب:ء-..!وهمفهي.

لالنصب،-*وياظلأ.أفى"*(-يم8يأ(يغبلون.كأنبرأهياالونافئ:ئباكيبه!.وفئد
+؟-..ه

هإلى:فكتماف!للعركعذ،..زم!ةو*هنماة8نيف*أ".ي-قفصب".اا*.:أ9"ئفأارأوول

غ!عهباكانخيبىكعكبىحرافي-علىدلالهآلثرأث!"رفئثععلون،اوئى..+-ألطاو".

:"!س-"ء"

ذأئمآ؟"يأفهفلبلأقهندلالةوو"سعفلي،ككفيوأكفياؤ.لد،مجئن-اضلك..ثنلص

ظإوألىضح"يععلون"،*هنصوبو*بأرو،ىفطل،.--.-.-وفئعؤءبم.بحيعثالمجولىؤقىح

ءأ!ايك!لرروق:!نحأتعلعه،عفضظهععبرلهلؤبرع+!عملون+8د

.؟2آلأوللأصف!:ةر!"8"

.؟،2ص8.2جلهكثع!+دمخعرمجة

.31!ع"8ج!:لهن!هب-أ!

.؟...س:آلأة!حيج

.238!،جالكطع!لهؤمم!ئرى""

.؟،؟ةلأ:-صص(،

.338ص،2جلهكثعاف.!محعرى:(!)

+؟6آلأسد:سوو."*

.*2.عن8خهالههلههرحكا!:أرو،"

.32؟ص،؟ج!عسعيخى:أفى(ذ

.30؟!ع82جالكظفالز!يعفعرى:عندلهفواعاتفىوحو.رأحح-
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!ذهىوكائاجيلأ*شؤأ(2"!أ!أ(!عح!ئضعر:(أأتعافيليىله

لجم!لمهمه!ويمينأا!أ8(لهوأ.!لكلعا!ط!م!لعععلة!هنسالىيه!:وهوله

ؤألمحسووولإأنيواألاامعاءلجبملإأودفاع8*جعةهاوحرحرحو!هننجعلىالكئاب،

أفئ+سمحلى
.8!!14."-.-."زبو-."-ص-

!اظمافئحو!.هف!ألاىنع!-همن.ء،هممأ!.-لهعالي".(وفىلب
."..ط--.

ء.:!.9.ء.!ء.ءيح.--*-4--ء"":"ص!دي-!!.ى-يب-"ء.!-.-"ين؟.4.-..ر-..-!!فئة-.4-ت".+

ظيت:نق.+لأثباليلجي3يف*.إلن.قىأقيىثم:بىنييلأ(،في!ظابلثثبمونلا
..-!،"....-ة-ت...*-.!!..ى.."..ء"مص."8ء--ءمهء..ا.ض.--كلز

---"*.*-.-"-.".ت.:-يم*.--..-!.-.+ح-.!.*.4/-.-رآ.+.!!ص.!.--!-.---برفي!ث--!-ة."-!ة)

عوهوعوص8أنفعليعلىشههأغطبتضدالطمطاهأ!:"تبنالقرأفي8وح!!ه.
."-تث--...!فىآ.!-!-.تم!ب!ة+ش".-ئه

*-.--...*"؟سء.-.!"-..!.؟-ى!يممءد!"فخن!.-."ا-""":*ة-.-ب+.*،-..-.،
.-...-.+.-...---؟؟.!-"!ط،-5--ه!*+-

.""رر.*قي10-.

الجمل!مخعها!ألسبرأىوأعا.الاسمعري!ؤص!صفىوالفعلى8كادخكللوبرعه
-ط:.--:.-ىف*"."ب!.ءة:---..*":."-

.-ت-.

ليجنينؤ!بذ!.كافىأمجبمافيهبىف.-.يلةلحق!عمجبف4يلبببىأ!لطبئبىبريرأمعها
"*.-.،..--*.-.--ث-،--.ت+.-.ص.!.-:س--بر--*....+.ء--.-.-فيء-.""

--ظ-.-..!ب.*8.---"،،..-.-::-ح..""-.هـ،؟..،.-:،.".-"-*..
-!".""-!."،-ء6.ة"--..ى--،...أ!كلمب،!-نتء"""*ب*-..-.-"-5--.*....-د--ر.....:.-"!ج:--"

.*-!!رجي!.!لكلألأ3.لنوبم،لحى!ذ.".ئغاأ!:كللهني!هوي يهدوصهإ،"البهألجيه-"-.-."..-...-"ءت"*.!-.-ص..!،!----اك.-.-..،..-""..:.".-ءس!.
-...-.لما*."-" ."".ط-*كأ8ط**!.!

+-*د؟ء"
--"حص!.-.-."ء:!-رب-......"..---!!عول.*.*.....ىحص..--.!هت--.:-."ممه!""-4...-بم2ي-ثر"-...2!..ب.!!"-تط"!-*-ص--ب"كأ

!!لعلهمللولأ!ة،وخاجعلوهم!أر!ثهم+"8-..-لإسو!عأوللالآوليأولأأ!؟
-.؟س..-"-"".--.ت--.-ص-....*-ةء

كل.-...صينن..ء
.طد--*ص!!--،ب-.--"--،..-!.ة""**.*يم-"*--*..!م"..--"ير--..."--.".-+-!"..--!:،ء+

-ة:*...-.ض!--.-.سفى!.!تبصص-كا-:..،.ي-.-+-قي."..".-""-.--.-.ت".!!و.:.".---ة-ة..؟*!....،"...--..*.هـر+--ء---"ي.كل.-.ء.ول.ت+"+-.كل--7.ىكل..-،..صد""...ة--.."،-+

أئهم!(و!جهـبئأ.االنأئب،نرب!ببهل!!قو."3لخئ!لألألأ.*فناك!*أفىأ+!هيق .-!-."---.*...:...:-..بمد-:.-6--..-.."-ى"....*.--ء*--"
.+ء.

!3-..--.-كأص.ص.--،.*-فىء."----*"،..3س"تء.
-"*-"...".نىءفي"(-.!هم!-.ة.ى-ء".*ة.7*..""،.شم-.يي"ت*ء.بم.-.-..ى.."-...069--.--..!!.-ء.

-.ئ"؟،.:*+-.؟.-.*.-..-*...-3!".ى+-ض.*".--.:.بم.ول!**.-..-."--*.".كا-" ت-صلم-+!8تخعلوه

..---.--.---""
عه8-،!س.*-؟*+لم*مكأ-.!ف..-ر.+.-

.ئئه!-!"74---مب:!س.***-ى+.."+ةء.بيمةء!*ت.::--!هخ.-.كأ.-..؟-:*.6."ص.بم----.،"".بثص*-...:ب-..؟ءص-".-ب--.!7-ة"..ء2.!كاة"-.؟+-!..--.-!-ثمق"!خ.،نج-بى
تي-"ء..ككا..-..-ص-.*.--تس-!-

ءص.(-.*. "-7*".-+
ي!"!.

!ط8"
"*-.ه:

-!صح-"،**ىف-ةمت

.؟8،آ.:ىصفم!ررة88"

."89ص،جه!الهصصيهبماليى

.352ص82جلبش!د"عة-

+
.83ة!آ!فيص

.2.8-8.؟ص"حههطلههرحمك:&،ذ

،؟!ص،2جالكثع!دممائرعةثعرا*:توفىثلى-

.871)لاسري!:سوؤ(ذ

*.53صه52جفكثععهدبم!ئرى:ةث!

.888آ:!هكهلص.+

.2،3ص2ةج!ئر!أضههجر!بىعي(بمةأ

+آ99ص!هعالراهتفىلطت:*!فىاه!

بم.19عه52ء!ع!،دصث.8

-8"2-

!!صف8

؟؟
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11"ينقسيفررأب!برر)2(قوأه!ينقضآدطئويذحذأؤألهي!ا(:!قوخذا\تعمالى"وقؤله

للمفعولى.سنفماوالضادالقأثوهتحألياءبضم

مذين،،إدطالعلاءبنعمروأبوقوأه)8!لستاجوأدط!قذالط!إنقعمالى"34!وقوله

لساحرأن،،هذأن،بانبحض!موترأهالكاتجط،هنغلطأنهإلىوذهبلسعاحوأن*

*ساحرانإل!ظن!إنهصحيفهفىلأنيها(أبى"!بقوأعةاعقبا!أ

هشعددأها!يسا*ونؤك"(7)ىبأتوأهتنزيلأ(أئع!ةالؤئؤلط(6أتعاليوقىد

التانيعه.تج!للمفعولىهبعييأ

علىسلاها"8أبى19نرأهةؤجبم(زفيمجنهؤلأ!سنلآئم(8.نعسالىكأ-!-وتبرله

..ر!ل!صملا

*.".ص

!"أأئهةحوففقؤا؟كزأيم(الخلألأنروك"وقئيمفى(؟نعالى".وفىله.

ء.77!أ:لهكفعهفك-"،

ع!8ء2.،6جلى!حرص+أبر

!م
.63ة!م!طه:ئر

.53637عةىف؟وعثمصكلتيوالمحط:فى"ه(

.!6ص،3جلهكثمافالزمحفرى:""

"!
.25الأ:!!!رت.

.898ص،6ج!ط!رحهاق:!يه!

.2؟7ص،؟جلهزمحعفرى:.الكش!-

-0585آلأ:.س.ةر!""

.343ص،7جالهحو!ط:"دطن:)

!حمط:آ372.(صورةأ

.؟99ص،8لهبخو!ج"؟؟"أيوحيافى:

.35صه،4ج.الكائع!:الزمحئرى-

-223-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



أأيأ

،ة5-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الآء-.رثم

ئآ*أقك*
-.-...!ةء

هعرد81.في!-،--.-.

..ةثعتئااهدنا-

--ث....يى.-..ء.-.

رككلم!ع.الىلم!!همج!الضبإلور*بمول!مبهميجم!"وضغملا!د!-

الإلأدالم

+2

!3

61

63

+ء.بمالعجعع!.ب+!دة"الج!بئ-الواءنىعئهبىوىوكدالضطبن-

ء
-ول

ص"!ذنم"
ر!ء*يم

....!".!!،.ة
م.--..ب-ت-.ةع".،---.!*،!،-*.

!!مجفي

ءكل-

ده*ء،!ص.--بمدف--!صي!!!أطأ!!

-كر!"-؟..-.؟-هـ-

"-ظء*..
:*ة!.ء".بز..
محى.ت--ت*--!ق.

المشعددة.والطاءوالجإءألياءبفتميتخطف-!سمخطفبد
65*،"!..-.--.د"".-!-ثرلك،؟!؟.!.!جص!-ص.بع!*.-ه!!ءغ*.ء!ب8؟.\؟ةر.-ص:.لك..-ي؟

ت.فيه.فروأ-"هي*هطعوأ

،مم!-!!فى3،ب..--ء8ت(ه

-.36!.3*!-!نىول!حده!ه"!ر.!ق)-
ت"*---.+

:-ص.""!*..لهص".ب-ء!م!؟"،!*ول"ه!اءمجببي!ر!!لم! ،*-،-!*غ؟،أفيي:7مجومجيهأ!ثيم.+،-".8
ء.!ذ--"ه..-ة-"،أ!

،-
+!ط،

كا"س.\"8ف!لآ"؟.د!.ء!تء.!ع!أهـ-ذء+ر،...."في+ىف-شجبمق--بر--اك3!أل!-"قربللهثسد! +-..---"ءب.".-+د-* ".ه30،".

.-*-."-.؟.

ح!دكعيبر،هييب!ب!ممه-+:أيحببرفاتبحما.اوو!ذأرب!رأدكيووا+مجإ"يمعه"-*
..--..""-.-."...!.ب.ص.*--.ء.-.."-.-ء..-

"ب"--ر.-*.!"،.

-بص-؟؟.!"+----!.،

.أوأدغوو

ة..بزح!-%!أ

-!ول-

خ!*؟!ىثى-تجصث--.في

؟-+يفآ
!."+."%

..ف

!ه!،ب

74

؟ول
.-؟."-.طصبمي-*سس7

،!.فى،**.--علينإت-علين!"-!ئخعال!ثئ4ا!صبثأبم

.-....!05-+!.!.-..*ت...!!+..-3"مر""ب3*

..:.عكابم.ق-ص-!6"-**"-.؟-8.حئ"ء؟+!!!*.!4+-.+.4.-طط!ضة،ء+-بم:.ع!-.ص!.شادىق.ىفد،3ةكل!خع!-*!هيم!ول.*.؟ة+-!قبز"--.
."-*!ع-.!-!3--ص-.-...--،-+هه!ح!!.-.-.

"**""-""*
"--في--...!*

الجحاوةأثن!أد!ه-الأ.،هنه!!زفىنآفية!ه6!وأن-!ح
؟.-"-."..ة!*...*"ء.*.ثبهض!-،-.!أ؟د5-كل.ة-س-ة-ت---+-+..-.-:"!".؟+*.!!،*ء."!خ!.-.و!-:..!.خص!في-.،

-.*..-.*.،.-ه!،-،!،*"3

كل!د.!.."-...--ءس".-7ه!.ول!ص"ت.ة

:-.**-ك!!،.أفيبهاقي+طها

":-10""..-*-*".3.-.".9ء+*-مثبخب!*..."!ة-..+--"*..؟!!بكا.سوو".6"بة-س!*ييصعمصةث

-د.!".-.،4ة"-كل**

7،:"*!ا*!!.لبهىا؟و!جم.*!طفيأ*يمالافي-"!أ*-ط!ر!!ال.*-.-*-.

-009!.؟."-!.ت-ء!ص".-ب-ء-.،...ثء،"ر!-ح!+ظ!ة*!ة.".س-*،!ك"-----.-ة.-..--.".!/، ....-:،،-"*..
-فئه!-ص."-"".

.-5..كاء"-"6-.*-.."9
.+!ي"

!ح!ىل!
:.؟!هل

.!ة"

آ

!!*رن
!!!لك

ر!!

89

6!

106

نعلى.لإفينس!لع+حسعنبئللنالمبىوفولىأ.حسنأ!بمللن!!رئولوا
.!ه4-..ص.-.*رب**.،-"آ!..صح!،ص!-."".-هف-ة

!.ت!..-ء.-.آ

-..،-..*فيهصدىهح!م!-لمما!هصدىث

لى-.ة".-.-ء.-*ب:."--تء،--.!-:ء.-!ح!آا.-؟.؟!خ"..م!*.،-
:د!"-،.!صت

والل!!الأفيائردافى8الحعاءبمعليجهـاه"-!مجلبي
."--!-"-ءيعه،-..-.-.---.:،.-.."-.!-ء.!

اءلائظارهنالظاءوكجعو!!عالهببزة!أىأأئؤنا!بمهولهيرلوا
-ض.ة.".-".-..ر-"+.--!ث.،تة.آ-*"..-ء..-.:-ـه-آ.،..ته"،ب"ء

"،ط!..-ص.8-!ع! """-.--.".--"-.ث."*.."
--"،-ة!."."،""فى

أمطفا.فأ-أ!ى-أة
3-.--*-.....-.84.""د-"!.-.-ة.3-"+.-سء-"ك!.

النأنية،وسكبرلطأ.لأولىأبئبرف!بممئنسعك!!أدأيىنوهئغسهـأ"وأ!..

"*-.؟،--د*..*-مير-"بى،،*-ت.اخ"-""."ص...-.-ء:

-"2،!ت
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الآيةوالم

111-

4؟تا

119-

126-

-؟27

1209-.

؟32

133

13!ذ

24ذ

1،8

158

7.ل!(

4!1-

254-

*20-

-21لأ

22؟

2آ6

البقوةسوة

الغيبة!8!مكلدلىللذطابوبكاف8هعؤمؤهن.السعينلىكسو

-.نصوأئعا،و-!هودلاكالط."هنإلا-*نصارىأوا!وليكانهن!إل!

خال!ةجحوهو!نفا-إلا-خكاثفئن!ت!لإ-

لهس!ألى.ونج!أقسعل!-!ولا.

!-لافونفعتبه-ئليلأ!-ظهفكنوصعن

.زب."-*"..+.-+د".."ة.شا.لهفبلىولناؤ!ولأق-!-أئهثعبلى!!ما

؟خزهبم.!ف..سهمحمة--ؤألهعث-ونعولأفيهغ*!وا.بالعث

.اني.44-"لانافىكللا

..اك!آ.قيقيأ!أمجعبئ-وإد-!!أ.؟يعكهوأك

++-.أشبئلأكى-،*-أشفنم.ني.بمفلى؟هئوا!*

.آلجرآنم*ذحععنني-ء--اقنت--.*أ!-.-"دنغشملابر*ينك

.-؟.-.."-هبلة.ولكك-"!حو!رلكلى

بهما.!ف،لا.محلطحناح*ا!دأ"-يلأفأقعلبهتح!فلأ

رحوهكم.--دولوااافى!..لعسئرؤأ"..وحوفعكم!-كأل!"لمس

ت.هعفابناتأخوآ،أهنصأخر!-آألاهبن!فعدة

ع!ه.أدنئعل"أذكف.-مئكلخو2والصرلكهة-خكلئصوهرأهـوأن

لكنم.حكلوالصياتم.الؤئخنوى:-رنجفك

ألا.و!سقشعهل!قلبة!-فىهادلىأذهويمى

العله.لإمب!ظه!!ولمهلك-رالنسملى!،الخزطط.هوليلل!

ففعهما.هنأبزهمط.وإلهط!عهمأ!-من!ؤألهما"كو

بألتشعديد-.طيون-!يطهون!حتنى

!عمؤن.للذننسعالعهم،-هنيرلونن!-
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189

19ـه

عصانآلىسووة

.ترة"..\تكراشولد.و!ولى-((!ولونالحلمفى،،والوأسخون

عقؤلةوهعىالاسلامذأعئيدال!سننإن-"الاسلامطهأعفدأدلنن4،

الآبة.بدءفىإنوكصرالسابقةالأيةفى*أق!فتحهنلقرأع!

*-؟.يضلونبالقسطيأهرونالذينريقتبونحقبغكلالنبيينهريمتلون

بمالفسعط!.لأهزونوالذلنالنببيبن

:*..-31.وأكفلها.وكو.لها!-هركفلهأ

غشهصإثظ.هنوهئهم8إليكيوفىهبقئطاوتأهئهأنهنالكلعابأهلىطرهن

ض-*-*-ءممغ*لحربيئن.لىبممنهأيىهرأالميئياو!

الكلعألمجط.أوتوأ-الذفىمجيفاق!أأخذإذ-!النبيينهيفابئلئةاأخذهرأذ

.بز..*!ت..بيعةأيةفيييئالمحت!-1يات!فبه

الححا.ؤ،أمليلغعنهوميىالإفىغام،بفكلضرركيعلالضركم"-*ل!

.آالادغاأبغو!طسائبر.دلغة

؟.!شنهألحهايئيم-أوبخيهشملهمبر!عةأوطهبهم".-أوعلعهمب!بب.!أد-

عايم+يتويحطهرأوهعئىعلى

.وسابفوأهغفيرة"-إلياولكب!اممره

الوادى.فىتصعدبردناإذب!قر!دعصئذ!حل

بإليليالهه.مجبرفىأرليا!ه!-!يغرف

.فعلوابمأييفوحون2لهوأ"-بماهىنفرحرن

أضيحلايانىأصيخفى-لاه!فئ
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162
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.لمجة:.،الئحطءسوهلآ*
.*.ص؟-".
في،كلء!كىب

+...:،الإهالهيمدبومجر!4امل-امبب"-بعطهاطاب!-،،ها

+الأمهنأخ!أوأعولة-!!حأهلو-.عأ،هـرله

مجبليكيع.لفحايبينأنالاهبعئه(،-ب!فاحطعة4!ينأق"إلا

هسعمى.أحلىإليفنهنبهأشصتعتمفعاهفهن"-بهاشعنم-*فما*0

..الاهمهالى.وهوا؟ثظاوهنوأئلىفا.--هرانظوئافى

ور""-!ةص--"4..-"ت.-

،.-الصاد،كلببهسبرصد-أبى-هوأ.عنه"صد!هن

!ة..

--يف-.في-/-..بألئصعقتليلاألاهئهم"-تليلىإل!فعلوة!ها

-!-*-!-حمجلعل!.وأكا-..ئلعزلههبا-ببنيعإفىةفوأأيياأنووى!001005.-..
:ب-."--.-...-..-.".:س-آ.-ك!اة.لعسكتلهموة

جاعوكعيم-ميثبما-يئلييييهيملمجب!بئ-!يفحافي.أوعيثاقو!عع!م!!عنيكم
*..أ---..-..؟سه.!.-..ة.--.

ء-ص-..--.!--"."."-طه.+..ا

لو.آسقا!
.ثطهمح.--!.-"ء*7!.-امنك!.+..--.بس:ض+.!ة-عت!!ن،-.-.6.0

لإإلثا-ء-.بالعاءبثصدبمؤأ-ألط-.ألالصعرأ!-أثط!!ل!

ازة!بز-ء"!.!عس

دفضك!ب.أفيخفعمإنالضلأههبن-دعصوواأنحئاحغلعكم!فلعسى

*،.خفتمإن.ب!سقبما!-يفنينكنم-أنالصلاةهنئقصرلياأن

و؟مجوئ!بم-*رأبخنبنهييببموأ!هعبم6هرئهبم"-.ورلاهضئابم!بر-لأخلئهـم
!*!.!حء-ة-."ب....9.

..نجلأ.هقولة.ختكوقي

-*.كالمسخرنلعثووها.ىلمعهمة!-..*خعلعووها

!؟."!.!!ي!بم.ىلر%..-دفاث6الهما!ت0أولى4!فأ

في!.؟..الم!وهفئنمجبنوضفعغفماكم-!المرهفينهن.هوئمئعكم

النرن+اصمهرتيبم-نبلىبهليردننإلا-"هوتهقبلىبهليؤهننه!لا

أبيعىهصحففىحععأءتأنهاووىالصلأه"-هوالمفيعين

فيلونع.!لمقيموناثنر

03"؟

عايك"ئغصصفملمووسلافبلى،هنعليكقصصناهمقدهووشلا

.م!صص!لمووسلىقبلى،هنعليكتصصفا!مقدووسلى

-آ3؟-
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والسع!رقأبسى-هصحفهىوح!أنهووى-"والسارقة،ثوالسعاوق-38

والسعوت.

إمع!وأليلىد!نيىعلىذأوأنزلى:أيى!حففىدليهم!-!رجمعبفا-4.ه0

-.فيهإ.

الأهرهيح!أق"ةدأ!اىف،ليحكموأن:!بأ..!أىففى!و!!ولي!!-47

لألأهو.عوصبرك!أق!أنص

."5اأالوأ.-"ءاعلوأ!-8-1

عن.!!ات!لكفأوومن.!والبهفاو"---لآه

نع-؟ىل!ؤانخلاوأفىدةهغهموحعلى،عليهب!رفى،ألعنه!هن-600

وتون.فىدةوحطهم،عليهمضب

.تالطائيأوعبم!و-."الطا-غؤهمط!رعيبد

!والضأبيين!.ووأبةوفىيالغصبوالضابنين!رالصاشون!--6!

هتتالاهات.آأياثلأئةآفصيا-!أيامثلاثة!فصيماآ-89

للفاكل.البفاءعلىالأوليان0عليهماشحق-!الأوليانعليهم".!أصمعفحق--.\-..7

الآلة.ولبم

!\

!7

10ة

109

158

لأولما!د؟

ضه.أ.لالةل!برفهن!فالذ"عفه!ركط!هن

الىأء.بصح؟وو*أوو!-

الكليمياب.أرعمدأى!رس-درسشه!-لجوليفولوأ

لليهغون.!لحماءتأ!أ.لعلهايليهنون-!-لأحيأء!ت.إذأثها4

عليىال!راء!ئيقديعععمالحباءبكسرحرج-ححر((-وحرهمق،هـوجرث

رسكونها.-الجيم
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146

153

المغرى.وهنائنين*-المعزهرهن

الفاء.بسمكونظفر"!ر!

ك!وصرا!وهذأضعفععا،-ضرأ!ىثأهوأن

الأكلاى!ةالآ!ولم
لهلكمأعنأ!نلالمكعا!-وآلهلىة+!لهلكطعن%ثهكخامن--.أ!-22

..،لكما.ونجلىالععخرة

خكل.-العفوئولبكخكل"-فلكأ!عقوى!ولبلس-ة6

إهاتلالبنكغ.-"يأتينكم!إهما.-35

ة-.،أىلى.!ل3لأحبعق-"دأعلىلإحععق-؟..

وألهعبن.!ركأنلوكولنمالإهدو(لهنك"--!وطنرك-127

الأوض+علىبألئصعبو"إ.لعأت-للمتقيى"-!البتبة-128

..الكناهميهسعكوابمالكثناب!-والذفى!عكون!والذفى-017

.*فأسقمارهمظ-"ب!فىت-189

هختذبهبروأ"ف!ذأألاثعييظاندنطالف-هسيمأفايفلقوأالذق!ن-02(

ع!رفى...:مهفيذأ-لإلحبرا!ألسعيطأنهنطافتأدامبجووق!-

..ىلا!لألاصوأ-!!لاوع

لهلوبهم.فزد!لهلوب!م"-،هـر!عط-

،أى*ممود!ألآذولم

سقط:أبىهصحف-،،سقطوأالفتنةفى،،ألا-49

خيلأ.هد-لأهلاخ!(-ء7

بالجرثروحه"أبىهرأثرونجة!--61

بمالتشعديد.كذبرأ-.،،كذبوا"بم-90
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110
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117

129

رلم
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8ء2

270

58

7"أ

ح!نم.ناوفىقواعدهبهفانهاوتحهنم"-ناوفىبه،)فانهالص

فى،،قلوبهمتقظعأدطإل!قلوبهمفىوييةبغوأالذىبنيانهمفىألى،،لا

بطتوأفمنتقطح-حتى-رفيه،-تلالمطحتى-أبىهصحف

بالقتلى.أىتالقلوبط!والطاء،وكسعو--التأءبضم

العساح!وننالواالسعائحونالحأهل!ونالدالجون*القاثبون

-"دلحط!ود.*!والحافعلىنالمئكعوعنلإالئعاهونبيألمعروفالأضون

حليألكونأنويحوؤ،المدحعلىنصبا..ؤأ!افظنن.،إالكا:بالعياءالمكبين

ص-للملىشى.ضفة

تؤيخ.كادتهأبعذمنهنهمكهـ-فوبقتلرهمهفىيحكادطاهد*هق

محمد.لثما.أل!أى!ى،لإ.وأ-"-!3جرز*أول!

.ررئصمصوةالإ*
سحو.ألاولهامجبيى!-لسعاحرأ!مخ.+هـن-.

تفعلت.رؤنعلىوتؤسه-!ه!قاره-

يغشع!.كعائم!هظلشا!-الليلهعنوحوفهـسنم..تطعا!كيأئم!ا..أشنيت-

-؟-69ص2جالكشمعاف!ةالؤغشولىهظنم.ال!يلىهنرحرههم-ئطح

هظلم.هن.؟الفعلى،هفيوحوففمدغسىكمآ!"ا..

.\!05-1"8.7صجهأنحعطالعحر:حظن-أيو-."د

د!خهوفلتيفوحرأفبذلل!!بمعون"-ولخكلفليفوحوا.فو*فبذلك-.

يخذلعكروأيةوفيى،المخاطبعلىفي!صيا"بالتياءتجمععون-مما

"-.افىحيوفا

وادعوا8أهوفساجعوأومعوكاءكبم"-أهوفي*فاحمعرأ

كم.أهوأ!عوأثبمضركاءكبمووأقيوفيشكاءكم--

سحو.بهأتييتمطالسعحر،بةحعتم*ها-

-،23-
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36
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.!يم-

110-

!أل!!لد

2-

-4!لا

..المئحتة.هىالههخنةبالحماءلئخعك*"ئنحعلط"-.

--....،ا..هىككاذثفلأ-،،ءرهكائص*فلول!

..صة"-،.؟.ىف::.:
-ت"ثدة!"---ث.!ط"".!ء-..!-+.ي!....

.9---"ب-ء!لافىصده--".-.-ءكل.بم؟*-.*-.!-..-

ص".؟لضبو؟طلا--"نكنانوأ-في--ها،"و.باطلى

؟*.*-*!آ".ثة.-!ةعلبهمفعماها-علعكسم!،،لهعدمع!

.ء-..!.

-ؤلمائايخةإنإن.نخىثفؤفيئئ!م-نكلىوةتأ،!ؤمجغهني"-ق-كلأ-!وأن

*-".

!ويخغئقم.!لجمك.ؤان"تهضنرة*مجبدأ.ه!-من!هلوص..ءلأ،.ممعئى
*ثب!

يز.-بم-+

.!ك-:!م!--.-!!*!.!ثأ...-":"..":."

+-..".صىءروهع!!ره!حت؟ء-*!--.""::"-!نما".-ب-.ت..يز

*"!س*..*

الأضلي."ع!ن..2.لفؤفىضهممبئ%ظهأؤ"؟.وعقئفا-ال-.....داهئا"-أل-+**هالك

-"؟"...ة"..".-.-.-ا
ه!"..-..!ع.ض-...-.-

!+!قمي-".!.--..-!كلو.!!لأ.--ضبزا!!--جمعلى!!لهصير

.-..".!!...أك--!يف،*..--ب....-..."ط.-..؟ب"بم-.-*.ةف!%*آنص...!*-أ،-..خاكخا.ض"تلةفيحهمنهأب.!زنمفئ -.!ط7*.----..."

*-.-"1-.،"*..

فعىلفع!"كما"هتما!!اننإت!لؤ.9د.!.ؤطى"*!ةث-جنما-.!إمحضو:"---!حوا!أعصبر *!-"+.-

-8.+-.ير

.نخبمالفع!ئ!ة"لك!با..غنتتئئىل!خبأنى!ننت-؟!طيتلتكك.؟"،ك،المزامخخ*ننبخف!

البيحسو.خمعوأأعجعز"0ءد5.فىأبحطكوائز.غنبيه-والبأبحهةا!ئجفببمغؤأغ--

!."-.*-..-."+-"لوص.307،308صجه-ا!عط:

ءث

.!"-:!ة..-..-.-..-.ب".*"أك-،.*.!."-."...هث..+أ-+.كنشيف--أل!!!كلنجغا

!ب+--بك

3ت:

!.أك"ت!ئعهلحىئرس!،إئعتإوأكنك!!مبؤي..---طشألأفعك!فألىأ
"لم.--.

."ة.-كل---

.بفي.ة..--في
.-.!.---" ير--"؟...:-.-.-.،.ذ..!م05

..!-*.....*.".!وشع!تافعتأوسعيطلهو

ب..010**.!الذأك"."-.!جع!ن!كيذيوأأبىهرأكطببوا!-"،،كد

.ط-..."!-"ب..+ض!.،!وكأ-

ترونه.-(،اهن،لالوو

.صالمعاهبلهفعمبال!"-مل..!

خ!فه.مجنووفيب.-يديهلمحننفن-.!خلفهومنيدنييين!مجن

مجعلىاال!كلعا"-عننمغككهوهنأبى-فرأأ!ناب"م!لععئده،لهرهن

-ة30-ة
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والجاربالإتجداء،علعبمواوتفاعبط،بعدهطوحوحئر،حوهطهن

أبر.سضحفىوالحووو

داصسرو8"الآ*فيبم

خحعفة.ةم!ك"الفه!اوص"خايفة"-كلمةهـوشلى-26

ولأروي".هوددعه--،أ

ا!طألىكاد-وكأبعى-أ!ذالمجلل"هفبعؤولطمحوهم!ك!ط-86

الفات.*ووفح،لأيلىب!بمافقحكيرودالفوفىعيك!

،لحعرجملى8!.،ال!يةع!ىف

إلخطى.مجو!إاك!-،!لأىيروبك!-86

ء.؟ص+..ءالآلأوج

طن!-.-لكم!ص-والأضإ"وأبنلىو!2ثبىفى!وج*!م*أمب!-!؟

يبمالوئح..والأضا"وفجلىر!يثو3ع!!

لمبنهادى!لأيى-!جعفضى!لى،لههعدى-.هنلا!أ!في-37

يضلى،لهسنئبداه-إل..-!أئجنأيى:ىأءبرفىالزمخصعرىوقالىأضلى،

.أضلى.ولمن

.والجوع."الجوفبب!-دهض!فئ"والخوفا!وع!لبلى-121

"-.ءالإبسروه،!لإ.الآلأ

وفونللعظعة،.القىوالفرفيأ؟هو*آلئسعول!وحوهكي!!سعو!وأ--7

بإلنعو!.لنسر!ا-!رأيةوفيخؤا،2الحبفةأ!ر!د

الععل-+.نفىتسعوفوأفلا-عفصروأ!-بهانأئيالمتلىفىلسرف!فلأ:33

.ا!وص!كائ!المععولىبرلى

ءالنونمجطةفييلبثرأ-لاوأظئليلا!-ألاخلاظثيلبثرقلا!إذأ-76

لمنبورا-فرمحونبعاأخالكنأو--!!وربنهفىمحونياك!ألهـوأنني-01آ

الفاوف+وأ-للاآا!فةإنوهى
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34

36

67

ربزيحالح!فرقنساهفىبألتشعديد-عليكفوقناهذأوقو1فوقناه"-نا،ثوقو2

علفك.

ا!هقصوه

سنة.ث!نمائة-!سنينهلأة!*همف

حيسانأبعوهعوووتيحمابمعه-رهومجاووه*-وهو.!احبةله*تالى-

ولأن،المصحفشوأد-ورك.ورالأكواءرلعس!تشعكل!أعهأئها

مخاص.!لغأوو."،!عو6لؤلغعوؤوىأكككا-

لإئكنهالأشألى!ع-!كأقهوأظ!ن-"!ؤ-أ!هبر".هولكعا

..ئفؤ!ف-آانغ!!ل--!ه

أب،...لإئنريسكلسطبم4ا!اوؤهالأومجطوئبركظأنجبالىض-"هبرىبخ

-!خبم--ءدوة4.الأبرفئ

..هععلأ.!عكيلألفيم%ووبم..!بالي+!ىشيبم.!*.

ا!و!لضاد*أ!اك!وجمحألمحاء!م!عبئ-.-.بغع!أنة.!عل!

.--.لبمفولى.

صافى.شعئهكلىمخصبلإ،-سعفةيخبئيأخذعلطررأعمهوبهة

الغلا2وأد!!-.!أ.صحففى-"هليهنبنأبوأه-فكعاقالغلاآ.برأط

فخسافيء!هقهمأ!-أن!فخطعيفاهليهفين-أبرإهوكيافيكافوأ.+فكان

!ففهعا.-ل!ويك

مل+!ةرصه

السنن.ومجسرالعينبضمعسعيا-*عنيا!-

كلزرن.فيهالفاسمجعانالذىيمتررفي!-فيه.*الذى

واو.بغكلبالكسر-ة!د-أ-إن-!!وأدلا،وأفي

الأفى.علىيتذكو-،،يذكو،-
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سوة!الآ!والعم

عليها-أ!هوكيعميخف.نفسعىهنأخفيهاكاد-،اه!يفخأ*كاد-105

؟..،،سد--..،(اهعلعأطلعكمئحعفئغسعىهن*كاد.ةأصعهاروألهوفى

.ولواشعدد،أهوىن!جنأشربههأهبر!،-فئوأضكهأؤوى،به*أشعدد-،31

أؤوى.32

ساحوألط.أ.لادانأفىلصعاجبراد!-هدأد!فى-6؟
.-:--ظ*-"...!!تء.--:-.."-*.-.".كل.--!ء!

بمبجهيمنتبنهعتتبضه"-.!ثقبعضع!-96
س-ء...""-"سء.-...،..:.!.+-؟-ءد"-..ة-".-.

--.ء--.ة---"-.-*
.!-.ظ5

:.،لمالألبياء..!لي،!ةآ؟الآ3!ج

..--"."."."و..
--س!!!ى"-...خكا!--""-.

"----..--!"-*-*"-إ."+:..*

د.بها.حنابها"-!9لبنا-.47

8.-"-ط.-..،ت-"ل!

ء-!..-.د!ط-..-!-."-*فى..-.

با-لطأء.ح!نم-حع!-حهئمد!صط-58
.-:*-.-ت-4......ة-..ء

"-ة+.-!-*-بدس."-"!ت*!ء-..-..-..-".--*ى"ط+*+-9يم00"---."7.-ة"".5.!"
-..ة.-ط-ص!!.-."ء..ء".".-طه-مح!!"...،"س-..

--؟"---*-*-!!ح.-!-في"

ة".صةم..-".ول*4-!اهعووة4!أ7و

!-ضبي.ءتف*.ة.+..بصمطكم*امطبهيلأ-!س-78

،-.--.."ءس...!."-*.ة-"5

.يو----:-ة.!-همة!+."ت+ة"ب".،.+ت.-!-،-:ت"ن.تيى-+-+.-.*"ءة"في.جئما-+:!هل."+!ر..ص!-:"-"ىةبمس..-

ادشنصوة!الآ3وخ
.+آ"ءى...ط.-"3

ص."ر!*"8.+.*..مي."(،-كل!.--ة.":!.".ىههلكافي"..ص+ة..ب4!".ه!ةدة"-.**"..*..":-ت-.؟؟.-..-!-*.ى.ء.!ح!؟--!-!5-*.-لو...

هعذهأنمجلىحعأن.أئصولهد؟لنمق.-لثمربا!غن"-!لئبص-""آ.

محلعه،المحعحالمضخعفسسوأفىلمخالفعهاا.!عفسعكلعلىمحموللاأبخكراعة
..ث"-.*9،

:ط!ح.ء"...-!هـبم+.*5----.

+!.-ة"أتجعهوو.+.بخفواع!غئدأ!ععابتة."الووأيه*...رلأده...

2.-س"-،.-م.ه"!-ىن.*."!-!ع."*-ء..ير

.!.."*."..!ء".

بم.أ!":.-..-*.-.ه-ث--..+*

"..صث---ا"-هى*..-ء.-..،..ة("-...-بأثعؤةء.اكثخأفىفصمح!-"!-قاك.!ليهد/--تلآ..*ة.حف..ى؟"،

؟..*،4ط-!!ع".-.-ثهـ،"--:....--..""-".-!5-!ض

فئو*ئم!ون!--...!-.--.-8!ثه ر!".كلص،-.-تس-!،*الآ303و

أولسعلمواحعقوورقلا-ولهسىلسععأدفوأ-حعىكسافسرأ!-!حعى-.27

---..--ة...*......م"."".،5.لسعثأدئرا

-3!ه

الآ*ليع

25-

به.2هن"مننؤؤئروالمليهنينت.!نفئووه!-*هنلى

الفوقينما.8.سوء."--ي

بعأءللففعولىهبالع!ا-ضدفىأ-فاضعننآ!-فيئزالع!هالملأمخعه"-،هـوذئرلى

وننزقهةأيضاوضهالتأش!،
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أ!ةيئوالم

64-

!11-

-آ.2

الآ!دالم

8ت

22

25

30-

-5؟

66

-8آ

91

9آ

!!لادع

34"

39

كو.يتذ-(،يذكولأ

الشععوأءسووة

أؤللئا.أياليفاء!ع"-"مكوضابالقافوأؤنقئا-،هـوأؤلعفنا(،-

غلدون.كأنكممخنلدون،(-،،لطكعم

بغتة.وولوهبضة"-،*فيأشيم

الفملىصوة

بحبنحولهساوهنالأليضتبعاوكتحولها"-وهنالناوفىهن،"بروك

نأإلىحيانأبواشعا.ووتد-ا!وحوهنالغاربوركعتأن-ةك!ملا

ألمجمحالمجحفبلصوأفىمخالفهلأنهـاالعف!وعلىمحدلىمماالعرأع!!!

محليه.

فيمكث.!فعكبعث!-

وببظمرالأوض،السعواهمطفىالخعبءمخوجأكممطكهلجحفعوأ!لا

هنءبع!عخلاثحعرجالذئ.دلسحطيونأل!لعلغون!-ا!هوغغرنط

.3دعلعووط"،سركمر!شبم،والأرضإلسعماء

-ونون!عزةبضح-وأن-..ه-أن!...!إنهسليمانن!د!إنه

سامحعة.

هم.دقىلما!أفى-"!هلحموئا!؟دأ

الأصلى..علىلدأولس-بلى-!ع!ييمكو-ط-ا!الى

8"تنبئعهـم.!لكعمهم"-

.ا!هرحالعىحرهييا"-!الكى

.طل؟وفلا!ذأغلتنفموالليالفو؟لط(،-؟طو!وأن

أبخمعمعسوة*

يعمدتوف!ط.-،!!يه!ى

هفعولى.أسمال!عينبفتح-نالمضعفو!م-(!المضعفون"هم

8،*ة

ب،!

--2390-
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الآيةوالم

39

الآفيولم

!!1-

50-

الآلأرببم

14-

25-

الآيةد.الم

30-

58-

72

الآولوالم

123-

الآ!!و

الآ*داليم

3-

6-

!!ل-1،د

-،يم

لقطنسوة

التوحيذ.علىقه-أوسالة-،(ةئلا*وسالات

الأحؤأبصوة

صلعوكعم.!سلعركج!-

للفبى.نفسصهاوهبتأنللنبى!-!سعهاوهبت،أإن

هعبأصوة

هنسبفه.هنسعآنه!-ل!ل!

إدأإياك!مأووإناهبين،،-!لالىفىأوطىىلبلىوأيياكعمهوإنا

هبن.ضلالىفيأوهدىعلى

يس!ووة

العبمادحسرةياالعبماد"-علىحسوة*يا

هرفلإفما.هنهبفاهن،عرقدناكاصهناهفنعا*هن

المصد!و.علىبالنصبسلاها-.*سلأم"-

بالتاءهوكربتهم*وكوبهعم"-

الاتالعط!وة

إيليع!ى.وإلطألياكط،-،هـوإن

--همرةص

الدألى.بكسر-صأد-،،ص!

أد!سووة

لتفوبوظإل!شبدكسمعاليقوبرنا!-ألانعطمم*هما

.مسعودةأحوههمهسعودة!-!وحوههم

+أدهن.!كا!5وأ

أفأعليةعلعىيوآولفحالتلأق-يوآلينينرالقلاق!-روم!ليننر

محاذا.
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27

الآ+ولم

الآ*والم

30

الآ3!د

35-

الآ4ولم

الآ4وع

؟-6

الآ*د!يم

الآولوثم

21-

الإ*ديم

27-

49-

58-

ووبكم.عذ!برلي!ثا"،!--.!مهييرثوبربىعذلص"إنى

-فيبر!أ-صفي".،.
!:ىء
فى-!ح.-."رب*-

-لك"ى".

م!أ!...-هئ؟الجب3.مجببزفيأقي-.و.هغيإهمب!دكإ-،-.ذفخي-.-الرحن!--*عبافى

،-"

؟""-!مجسعج

*-!م.!*ب،!ىمجيؤبهب!أو-!لعلم*أهو

أمجي0صوة

،لىنح..-لإكاببل!عوهنبن!--طكا!أل!

شو!8"الأ!ث!

واللاآ.لآلألفالخهاو-منسعاعةال!-فهاودهنسأعهطلا

مجد8!مج

هعووف.وىلىطاعهب!نيببزنهعولإنت"-ولهولى!طاغه

-؟ئبلك*-"...!!".8إل!س

بز"ىف!ف-.ة..!3كلر!-.ءغ!يرأ.!بزة-"!ععلمرن*لى

*.*ة.-ء--لباصأ..8!!

ببهنأنصىئشعاءمجنءا!عضئولامجهم؟خكلإ-محوئوأأن!عسعن

*لكن.أنوعسعين500-لهكوئراطزأفيعسبوأهنيهن!-خكلا

.-ة..!!-ا!-.!

؟بمو!ا!لية

لاهم!نبجم-!ظكل3+بلإيألثغاه!"-!وها

+ه

":.أبجم0-..-"وة

وأةك!ا!اأفيغلببئي!،هينيهبألمحمودأ-،(ملعهنبهلهمهوها

.-!-..."!*"صت-!---.-.العسممعه.

حعالههصوو!،!كلعافى!أحزله!فن-"الأولىاعافىأهلكهرأفه

للقائيعث.الضبرفهنفمئعهفبيلةأسم

والإ.-!بغكلئضدبمونىيا....سفويحفى،فىوئضحكون*-
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الآ*ليبم

270

31-

ألاولوخ

12-

.الآ!"والم

-.؟.3

*آلا"ملار

!-

الإ؟والبم

-؟.

الإقيوالم

1-

.؟

الآ!ر!بم

!!

الآ3!و

-؟

الآ!00دلم

.-آ!ا

الآبةولم

1-

ألىحمنسوآ

الجلالى.+ديإيخوهثفىالجلإلى"-*فو

النبهم.يمئعوغأ!نفلان"-أدها*سفعؤج.لكم

أدأقئسده

غعئبما..وصفيأ-*عيئنحوو!و

.ص!؟+أظدلجه

أ!دبوئا.،ئاخروأ،أتهبوئأ"تأ.ئظوقي!!ا؟هنو!لليذ!ن

.".،بخععة.!أ3صو

:-"

.أد3بهوألىف!ضوات!!.أكو3ألى!فأشوا-

.-.ابخفأ!نشوفي،-

الأصك..مجل!-خالص!-!فاصدي!

يم*-ت.ذ!ن-*.ةص

"ء

-عدهثهن.هبلىلىلعدث!"-.!فيظلفبزظينبن*فطلعوهن

عليكم..إثفخابعن.ألظالأ:ب-!ةنيبهيآنايط،.-ل!ثا-خطنة!ط!ل"!".

.!ىا..هعرليآ

ب!-،سه.وهنهبه!-هرهن

.50--*!ي.18وص-*..*

الهجؤهصووةدمالقاةم!ال!هنلىساكسإلىصعت!أ.ولجمافيسائلى*معالى

ه

"؟لمخفمف!ا..الخظعنالباء..ؤص

الجقسرة

وشطما،.!!لوغياوئعلبما!-ول!*ضؤأ

ض؟.،فيكل

أكدلى.ألهاباالمزهبن!تألها،،لا
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الآيئوليم

الآيئم!و

-؟4

ا.لآيئ.دغ

الأولرع

رالم-"أ.لإ*.

8-

الآ*د!يم

27

!آ

2090-.

أ!قيزفم

15-.

الأ!دخ

2ت

أفي!!و

!!"-

لأفيةا.والئم

لإلآ1وثم

س!ي2

اولدسورة

المتدئر8أيهايأالمدثرفى-أيها،)يا

بالونح.نذولللباثر*-.،،ظهيزأ

!!ا+الإنصعانسوة

هرفرتحة.ودأنأل!قرأظلالها*-لجيمةنيا-ىفو،،

يتهمعاءدق"+عم.أننبأة!وس

عم.أصكرهوبألأفيعما.أبىقوأيتسعاكن!م!غ*

أئيؤعا!طة!وس

.+.خرةئما-مخيزة!!عظانما

أمحوول؟!!

!لفابن."هنعأ:سالع!-شععلع!"أئركلووهوأذأ

!ا!رة

+!نم!طملاألآهعهالنفعىأفننيداالمطمكف!!-العمحى،آلهميا!ط

هوضية.رأضيةوببنأجمعىهنرضية!-رأضمةو!ئيب%ك.!أوحعى

عبدعى.فىأدخل!-"عباديفي!ظدخبئ

.الشنمهم!-"!ر!

-.نجافاء.-مجافس!ةئلاغغباهاك!يحاهه!برلا"

!-أصر!

.."ث!عة.فىؤصرلابحما-لا-"!أهق.طرسعولى

!فيتأقضو!

.أبفببزر.ىف.اهمجثرإذأالقبوو*-فهـ-؟هأيطو،4ذا

!!أسوه

أف!ينأك.إناالكوئر،(-"اعطيناك.،هـنيا

الإخلاصسو)

ملى.لغكلاحد-أدهوأحد"-للهأهو!نلى
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جحرإدأدوالمعط

النانيعة.انطبعسية.ؤغلبرلىالصيد.الشعحاتالدمحرو:التغسعكلفىالفكويةالإتجساه!ات11،

.م1-977هـ-1397الغجاحفطعة

.ينل!بخوأبخفبن!ل--.--الرضننن.مجبكالكق-"حلافيالصبنوطى!.+:ءابعيرإنعلوبمهنالألثان(21

؟.ت..3".إللو!جفأؤ!ةابخطغة!ابره!السبهو!-ي-الدفىسايىانمحمد

الأتانلضنىحؤآيتنىلق--*!ئ!جم!-!صحكلمأ-فئالآحبهبمانم:!!رلي.---!الاخبهانم(؟أ

ا-.....-.ئق.".ة.إ!-!!طجن...ئفأ3-،هسعةالألإلىهع!بأ،ل!وى!

هـ.؟33-ءشهألا-شتلإفط.أ؟لإكاهطةب!بعإخبهعابم..الكوأفي*:،--!صاص.-4؟،

العوابئ-"ن!افيف!أمجدانمحصهبكو!إيوالعو!أبئن:البر؟ن،!"أجيكا.نم

-سخ%.3-8ومخ!ركناةتلإ-الحببىالبأ!ىش!هجمهمغةالبب!عاولىمحعدعلى++-! ""

..(م.!ل6!7

ألطعصبةطو.!الثزألي!.غعد!نمم!عبذ،جلاتنبمانز!الغزأ!كه!ق:2!جم..!أ-(6-أ

.91ه-؟-سئه.!في.أفي:الجط!تغلوبمأخفيصاو(!أ

بن-أجمدالهم!ن!غظتالغسعظلإفىالبخنماوى:!خحفعوخأك!لصليئثوأ-(81

؟هـ.آ8-5سفةالأه!3المطط-أنفافىة،،"ىل--..-+..ابمؤ!أ"+-ئف!د

!بيج.!لصبعوط!!مفيانمؤ!أ!االؤجمقعندالهميق!خبنلىالسسرطبى،فربرلى:أسباهمه(-!أ

إثحرقية.أ.لأمحلألاحطضركيةآ-.هطل!حأ39.لآ-!؟382بالقأهرة

ذ-أ!دأبنلرشفعخرو!أبوافيمحبداقأالأ!خاب:معرفةفى؟(.ا.لإسعمعغافي81

.13؟هـ.قيالأولىلطعها!!لابفيعمدبن

مجمسدبنعالىالحسن!أبو16فى!األمحىفىعؤفيالجحابههعبزفةفئالغأ.به؟(أبمد1،

بزه!..الطعععبداوطالجزو!ى!

.القاهوة،شهبةأيومحعددمجعوو-التفسكل:مجعبفىوالموضوعاتلأ.الأشوأبهليات29)

.آ1973هى-1392الأهكليةالمطابحلصنئونالعاهةالهيبة

-2،5
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فىو:الكبرىبألموضوعاتالمعروهمطالموضؤعةالأخبأوفىالموفوعة(الأسراو31،

القلمفىأرهطابحالقارى"غلىبالملا،،الماثعهـووسلطانبنمحعدبنعيىالدق

!وت.

ببنعلسىن11أحدالفضلى!أبوالصقلأنىو!حابن:الصحابةفىفى1(الإصابة4،

.!ه103آ+8شةالأرلىالطعةالعسعقلانى!ححو

للسعيوطى.القو؟نعلوآ.فىالإدقأنهافعثىعيلنىالبكلإئنئ:القر2ن؟(أحاؤ5)

ء..3؟هـه3لإولالحخإؤايةالمطعة،القاهوة

هطعة.الرأ!عةالط!الرأفعئ-،صادق.!ي.ئرالنببرييةالقر؟ن..والبلاغةإعجاؤ(61،

؟-!-!.-..!ثإم.8.940*أ"لاسععاهه

..+."-!".-.--ادوكلىالدسكخكل.:مبلكم؟7+101001،

،!دقىالمقؤيؤئ:والمتاعرا!فدةليالأعرألىالأنباءدنللوسولىكا4الأعاإإشاع981

والنشعبرلإأكج!التأهمظلخئةبمهطعةالقاجموةأالقأ!و!عيدبنعلىبنأخمدالبببين-

..ء--.-:*"!.م1941سفة

-.التاويلى:+الببضار!ى.وأسوأوالننؤبلى،)91أأئوأر

!.حييعأدطق!يأيوسعف-،بعنمجليبعنيوشعع!فببن،أمححعدحيانأبعو:ألمحيطالبيحو01012

.تب!ليطبحالغوناطى،(الأندلسعى

عمسوبنإحماجميلىالفداء،أبوالدين*عمادكصأبن-التا.ويخ!:فىرالنها:"1012(الب!دأية

الأولى.الطعةم91!22-ه1351السعاذةهطعةالقا!وةالفرشعى،،كثورين

دأعبدبنمحمديالديينبدو،،الإهامالزوكصعى:القعو2!علوم!فىالوهان12،آ

م9571أهـ-376الأرلىالعةإبواهيمهالفضلىأبومحمدمخغيقالزوكصى!

رئعركاه.الحلبىالبايىعيسعىالعوبيةالكلسبإحيإجطو

داو!عقتيبةأبقهسلمبندئةأعبدمحمد،،أبوئتيبةأ-بن:!ف!فحلاعتلف132(تأويلى

*م9731بب!وت"الجبلى

هـ.1!.6سنةأفىيةالمطعةالزلمحعدىالعووس:جات(241
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-2!كأبنض.-"؟قتيينة!!-فسلمبن!."-.ا-عب!محعس\،أبرقتيبةأبن:ن؟رقأهشعكلى،!.2،تاويلى

.!م495سنةالعؤبيةالكعبإحياءفىأرآه!76

قأعبدابن*اهبةبنالحسعنبنعلىالقلاسم،،أبومحسعاكوأبنالكب!و:،62(التا!يخ

.سه؟335شةالصعامروضةهطبعةالخعأفعى!عسعاكربنأ!سعينبن

.!بيالط!وى!المعووففىيدبنحوولبن!محددالطبرى:والملوكالأهمآ(تاويخ7،

.؟م96آسفةبمصرأهماوفطو..

الكاتبلمحأو؟م966القلمدأوش!عامينالصبووعبيدالدمحعوو:القر2ن182أتاوي!خ

ب!القاهوة.والغشعوللطاعةالعولى

.1935سنة.!الزنجأنى.فهأعبدأبو:القو2نآ(تماو!لخ9،

ألعكبرى*الحسعينبنذأمحبدالبقاء!أبوالعكةوى:القرآقأعوأنجهفى،03(التبييأن

.؟!7!شةوشكياهالحلييأ!ا!عيسىهطعةالبين!اوىمحعدغلىمخقيق

مجوأك!فيالرحنبرعبدالدم!(حلالى:الفوأوى!ريحبهضوحفىالواوىت!بحط131،

.آ91!9هـ-1379الأولىالطعه،السيوطى

النظاهية.المعاوكطد!رةهطعةعثعأن!ين*محمدىب!لا!الحفا!:تذكرة13أآ

وط!عحاقوشعىدكف!بنأصاعيلىالفدأء*أبوكعكلالعطم:ابنالغر؟نتغسعكل133،

العربية.أبأحياء

الصسعادة!عطالعاهوبم،ىب!ئالأحسينمحمدالدجمعوو:-لإالمفسو!نالعفصكل134،

.!ي!أ196هـ-138!ا

.؟96.-8!عنة!مه!روا!لحرطوححو-.العسععلإئى.،"لبن:العهذ!ب،5؟أدهذب

أسضتابولىسعيد!بقعنيعيانخعور!أبوالد!انسسىالسعبع:القواعاتفىالتيسعلى136،

.؟935سفةألمحيوكعطعة

الطبر!!ر!رحانمحمدحعفو!إبوىو!لا:العو(ن1ىىل!وألعنالبعانحأمح1371

.آ91-.إل9المعاوفدأوةالفأئيةالطعةهعابهو،محبودمخقيق

الألحصاو!أخدبنمحمد-فةاعب!ابر:ىيب!رفلا:الفو2نلأحبهينام،83أ"الجاهح

.591)أالبهيعبفىأوهطبعةالقآهرةأقرطبى!
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!!قيقخالويط!ابنأحسدبن،أالحمععينخالويهابقالسعبع:القرأءاتفىكأ-إالحجة91

.9711ببكلوتالشعوقدأوهكوم؟لمسيأالعالىمحبدالدكنور

الأصبهيمانى"لئةامحيندبن،،أحيدنعيمأبوالآصفياء.وطبقاقيالأولياء،4أحعلية01

الأوك.الطيعةم9321الععععادةهمطعة،القاهرة

وشوحمخقيقالكنعأن!"محبوببنبحوبنعمروعندأن،،أبوالجاحظ:4(الحيران1،،

الحعله!ى.البابىهصطفينوهطبعة،1945سنةهمارونمحمدالسعلأآعبد

هس-138آأ!عافيعهالطحة،الصاعصبحسىالدمحعوو-.اللذ4:ه!عففى،24(لمجوأسالمحيط

ببلىوت.لليطاعةالشممالىدارم9621

سئةبمصوالمدأوفدأو،ل!يلخأجمدالسعيدالدكضور:القسو2دطفى134(دراس!ألمحت

5197200

هطعةالكنانى*عبوببنمجوبنقمووعندأن!أيرالجماحظ:الجكاجظ!(رسأللى41

.م1!3كأسفةمحبدهصطفى

الخولى.أهينالقض!و:فى154(-رسالة.

:آهشععألإبعناالنب!ريةالسعةحديثعليطأشعتملىهاتفس!وفىالآ!ب)64(الررض

قا،حدبندئةأعببنالزحنمحيدالقاشجأ-بوألمحدثالفقيه!أ.لاهأم.السهيلى

.م4191-ـه؟332بمصوأ!ماليةهطعةالسهبلى"الخثمىالحصعنأبيس

+آ1936الحلبئ9لبابىهصطفىهطعةهشمام،ابن:النبويةة17،(النسي

.9549شنةالخلبى+طالعسقيلائئحجوابنالفكو:غييةشعوخمن!8"

.هاوسإينكيعلأههعا:فىالعؤلهي.وسنناللغةذقه!ف194(الصأحابئ

شع!اكعو8محعمصدأحدغقيقالفاوسىالدفىمجلاءالأه!برتيعب!:حيانق!بأ5(صحييح51

*م1لأ2ءمععهبمضرالمعأو!دأؤ

ن!بالمغعكلةينإيرأهيمبينإجميامحيلىبنمحمددأعبد،،أبوالبخاوئ:ءأ!حيح11

العناهوة.الطبامحةدار.!البيخأرىبودوله

العوبفابنألاهاميشعوخال!ؤهذى!جميسن!بمحم!مجيسى،،أبو!!ؤهذى،251!عيحيعح

نم،931؟*هيس-103!.الآرلىالطيبسهالعوبنسى،(بينه!للاعبدهبهمن!مجمدالمالكى

بمالألفهر.المصريةالمطبعة

-:م!88-
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توفيق.مجصودهيطبة:النبروىبخعوحهسعلم،35(صحيح

الذهبى.الدينخمعى:الحفاظ)45(طبقات

الشععب.هطبعةسعد،بنمحعمد:ىو!كلا155(الطقات

الأندلسعئ،ربهعبطدبعنمحمسدبنأحمدعمر،،أبووبهعبدأبنالفويد:،65(العقد

.م4891هـ-3671والفشعووأكجمةالقألمج!لجنيةهطعة8القاهرة

الوأؤىءالرحنعيد":الحديثمحللىنم571

-.إم962سفهف!دالمطداو.الصعغوانمحمودال!كتوراللغه:1805(مجلعم

.9731!شللحلاينالعلمفىأد.د.الصأعصبحىالدمحعور:الحديحث،95أعلوم

ب!ئنعنمان:مجموو.*أيراليصلأن!ابن:الصلاحأبن.ممقطصةالمعووفالحديحثمو!ع(016

الآول!".،،الطيابةهس1326ادعمععادةهطبعةهرسى"بنعندأنبنالرحنغبد

دأوفبابهرمحمدأحدوتحقيقأختصاركنص:بنالحسافظعنالتفسنقعمدة161)

.-1"--ص**-!؟م9561سفهالمعاوف

-طو-العكلنعيبط"هيعةهسعلم*؟بئنفىأ.*عبدالديغووىقتصعةأبنا-لأخبار:عيزن1621

-ل!!--..1935شةالمصرية

نامحع!د.ينالحسمنالدين،،نظبمابمالخيسعا!وى:الفوظنورغبباليقر(ن136*أمخوأثب

.\؟.!*هسئية!عبربرالشععبفىإو!النيسايووى!القمىحسن

ح!ا.!ؤقيبخ!!!ن-محبد!أبو-!إ.لخكلالجؤوىاقأالفواء:ظبعال!فىالئهيإلهه6(غالعه41

-..ممصؤ.الصعبادةهطبهآ993آسمفةهـ-13!6سفه

نن!ا!-أحدالفضكاو*أأ.لعسمقلافىحجوأبناليخاوى:!حيحشرح-الباوىحتف(6.ءأ

هس+13!.!سنهافىديهالمظبعة،ا؟ولىالطعهالعسععلائى!ححوبنمحلى

المرسوعاتهطعةكأود!بنحابوبنيحىببن!أحدالبلافوى:البلدأنفتوح1661

.م91ة1سفه

الأولىالطبةأليغدأثىى!!طأهوبنالقأهر"عبسدالبغدافىى:الفرقبينا-لفوق167)

.م-؟973

كثيبينأصساعيلىالقعداة،أأبسوكنكلأبن-:وكمابقهجمبهوتأريخال!فير1بط186(فضائلى

هـ.9347بمصوالمنآوهطعةالقوشى!

-2ة!9-
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بمالقاهرة.+ألاسنقاعةمطعةالفعالبى:الحربيةوسواللغةفقه1691

حسانثامأدكنور.ترجةأولرى:التاريخفىوهكيأنهالعوبى7(الفكر0،

الاستقأهةمطبد!ة"النديمإسحفيبنمحمدالفوج،،أبوافديمأبن:)17(الفهوست

.بمالقاهوة

.961!سخةالمعارفدأوخايلى،أحدالسيدالدكتور:ألاسلاهىالتشريحفىنم72)

المطعة،المصريةالأنجلوهكثبية.أثيشى.أبراهيمالدكتبررالعوبجة:اللهخأتىف(731

..الحديثةالفئية-

..النكؤسمالفر2د(417

.؟974سيةاللبنانىالكفالهيدأر*ئعكل،وتأئوترخمتهشبرينه،نؤوله،:157(لهفرآق

للطإعة.مىالحطبرأوؤهؤو11محيمد:علوههكف!اته،،فزوله:القر؟ن0(761

المعاوهطدأوهطابخحالوى،خووشعيد!أعبدالدمحمووهصو:فىوعلوهه177(ال!قو2ق

.1970!عغةص

بميصرالسععادة،هطعةالأولىاليطعة،8حودهمةالوولعبد:والبهحإت187(القرأطف

..ه*م.،؟9!لا8سفة.

في8.طبحالعسعفلافئححون!بأ:الكشعافأحاديثمخوبجفيالشافى197(أنكأفى

.م1946-سه؟365الاسققأهةهطعةالقاهوة،الكشغافط!ذ

.م70311سنة،لولإثط..!تموو"بشر،،أبو:سيبويه:8(البهنإبه.10

أنكنافى!محبوببنمجربنوومع*ذابنع،أأبوالجاحظالغبوة:ج!حباتك(.89)

.2!1"933شةمحمدهضطفو!بع!طسالجاحط.وشيائلىضمننشعو

بنسليمالط-دأودأبيبن!أعبذببهر!أبرالسعحستائىالمصاح!ف:128(جمتاب

.ممصو.الرحيائيةهـالمطبعة5351-م93.61الأولىالطعةالأثعدث!

الخطيع!ب"-بخنعيلىبخعنحسسنبنأحدالعبعإس!أبوقنفذافي:الوفيما-!ثكعاهمي.1831

بكلوقه.1971سنةالأولىالطجة

التأريل:وحرهفعىألأقاريلىرعييونالتسنؤيلى،مخوأهضحقساثيقعنالكشعاف!نم841

بيالفاهرةالإسيتقاهةهيطبعةإلنانيةالطيعةالؤمخشرى!محموبندوم!مم**الزمخشعوى

.م591س-!3731
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.1956العوبيةب!ووتدأرشظوو،أبنا.لعوهمب:لسعان1851

.الوحنعب!الدين"حلالىالضيوطى:الموضوعةهسدا!حألافىالمصخوعة168(اللآلى

السعيوطى".الدقسابقأبنعمدبنبكرأبىبن

الوسالة.هطعةأنيعى،إبواهيمالدكقور:العوبية،78(الله!قي

محعد!هطعه.الوأخحىعبدهالدكعوو:ةين؟رغلافمه!ع.ارغنأئىالعوييه،88(اللهخات

.9681معفل!هسك

ؤهؤة.أبرمحهد:وففيههوآوأؤه،وعصبرهحيات:198(هالك

بيناليفضلعلىأبو،الدين*أسينالطبرمعى:القر؟نعلومفيىالبيان9أمجحج01

-ص،.؟.به1323سنهالعرفانعطعهصعدأبكلرن!الحشعن"

!3؟هـ.1.شةالدأدرةهطعةصب،بنمحعدحععبرأبو9(أي:!).

الفتح.!ألهعوحئىأبنضهيا:والاءدضاحالفواعافشعواذوخرهفئ..تيئن،2"9(ألمجقصب

..الإمجلإئعا!طهطية-،مج!برمجهوأخبرلهقفص-إئالغخدىعلى.مخغعىحئى!ينمحعمان

هـ.؟386النافئ!،الععوبيه

غبذمحمدالدمحصرلى:هقسإونىلي!خمو8كا-ويحىعرضإبخويم:.-.ن؟رقيلاأك!!9(ه!ةني

يلىوت.فىالقلمفىاورهطأيح.971!-9311الأولىاليدهة!أؤقأ

ىؤو!جلاأبنرالرعظ-:التاولخوعيرن،واللغةوالحديثأفو2نغلىآفئ149(المالعثى

بعهأ-3.88.-هنسأ.لأدإهمبههطعهشدادالجوفيى*علىبنالونجنمحيدالفالوج!أبر

الأولط.ة!لا

أبفيخياؤ،.الحلي!بممحبدالدمحعورترحمةتسهكلأحولذ:الاسلاهى!لمئهسكل9(هذا!ب5)

.م1955هس-1374ا!جةالسعفةهطعة

ببهوإ،فى..بن.ب*الفئجنالدن،،حلالىالسمرطىوأئوأعها:اللغةعلنرآ.فى169(المزهر

العوبية.الكغعبإحيأءالسعيرطىكادأوالدنسابقبنمحمدبن

شعاكو،"إحدمخقيعقحبسل!بنمحيعمدبنأحداقمحبد،،أبوحنبلىأبن1790(المسعند:

.م6491القاهرةإلمحاوكط.كأو.ط

المصرييةالكنبطرهطعةالفراءفىقلمافىبينيحىؤكويا،اأبؤالفراء:القو؟ن،89(هعائى

.م19ء5سفةهـ-1374سفة
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خللعرن"بنمحمدابنالرحمنعبدالدين،ثرلىخطولطأبن:خللمولطأبن،99أهيقدهة

محمد.مصطفىمجيطبعة

عبدبننا!صنععمرو،،أبوالصلاحأبن:الحديعثعلوآ(لصلاح.فىأبنهقدهة(0101

"\

21

"3

(4

!-ة"

61

71

81

91

.أ

(1

21

دمشعق.الحكطة،دأرهفشعوراتالشعهرؤورى،،الوجمن

كيتأبضمننشعوف:عيطةأبنألمحور:الجأهحالمسعمىلتفسعكلهعطةأبنأهقدهة01

سنةالمحمدييةالسعينةهطبعط!حفرى2رثونشعر(،طد؟وقلأعلومقىهقدهتان4

.،(الثاني!،أالطبعةتيمية.أبنالتضلى:أصولىأهقدمةمفى01

عطةأبنوهقدد!ة،أفبانىكنعابه!قده!ةوهصا:القو(ن.علوآ.فى؟أهقدهتنمان.

بم.1954سضةألمحمديةالسعنةه!عةحفوى،؟رثونشعوهمأ

+م9361سفةالوحمانيةالميطبعةحفوى،؟وثو:المصأحفك!تاب(هقدهة01

شعسربهةهطعة،أ!ويحىالصنماوىهصطفى.أ!تكثوو-الففسعكل.:.فى1أهفياهج0

.آ1791سئلاو!لغشو.ططأفئ9لاسنبهغلينرية

م9731هس-31-أل3الأولىالطيطنة،الخيطبالكويعممحبد:القو؟نقضاياأهن01

...للطاعةالحوبىالاغاددأو

ألائهـبي"عفمأناببنأحدبن*ععدئب!ئلاالرحألىةنعفدفىالإعتد%لى-(هعضأق81

الأولى.!لطبعة1325سفه.السععادة.ه!ابة

إلأولىهـالطعية014سلامبنفةاهيبتيالقامعمأبنووالمنسع!وع:1(الناسخ!

وشيعوكاهـ.أ!لبىالبابىهصطغىهطعةم8196

فطعسة-م9631ألاولىالطعةؤ+لد،سصطفىالدمحفؤو:.النقسو؟نفسى؟(الئسنخ"

المدفكا.

اليطبعة،خليلىأحمدالسيدالدكفوو:وأالقر؟نالمقدسعةالكليفبفىالقفيسعكل.فشعأة111

.م8091الأولى.

الدهيشعقى"محبدبنمحمد.أ!لض*أبوا!زوى-أبنالعشعر:اليقرإءاتفى!فشو(11

.محمد.هصطفىهطبعة

الصفدى.أدفىولح:بالوفيا.ت(الوأفى11
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الفهولس

الأرلىالبماب

53-9صصالقوآنوطبفى

الصعخصيةهنهلاهح:الأولىالفععلى

حضعورهـالعقبةطباععع!4يعض!ع!ثعخعميته،كعنيته،كعدب،بنأبىن!عسعب

الحكم.سعشولياشفهنهوقفه،قد!اووأحطت!لجهؤاشهوده؟الفانية

القو؟نىالنصوحسجيةكعببنأبىانئ:!أ

القر(نوترولطأبى:ة!وأ

أمعسبابلحسعىوقوف،القو1نترولىبموأضحهعرفته،والديفىالفقافىأبىهنؤع

فيهم+القو(نئزولهنرأحوأليالنؤرلى،

القرأنوقرأ!ط!أثمانئا:

علعط،الععيو!ن،،ص"الوسولىفرأعة.فىالحكيعمه،العرأقبيعراع!أب!أخنعصاعن

الصحابةهناالتفرغودطعنعه،القو؟نلأخذأبئ.أهليةالقوأء،سيدأيياأقفىرا!قرلى

رالتعريف".با.لإسلأم.أبى،نالقو2لإهوأء

القو؟ن:وحفظأدى:أ!فلظ

علزولسعاعدفقافسعلمينحافظةيةلهم،هوليعلىالمحافظة!فالعرهمي8ذأكوكلر

غلىالاقبيعالىفسىوإثوهصاالقو؟دطوهكعانية،كلهالقو2نحيفظوأممنأبى،ناليقو2حيفط

+قالقو2وتعليمأديس،حفظه

القر؟قركتابةإبىوأبغا:

فىالوحىبدءدشنهىحن؟وقلاالنع!تسمجييليفىالكعابةاستيخدأمإلىاللفعت

بألمدينةإل!تينشعالمالقو1نكعتابةأنبلاشعلىدعوةبألمدينة،كيئابتهفىإبىهشعاركةمحعة،

حيساةذىكلهنالقيو1كنابسسةهنالإنته!اةوعموهيتها،نالقو2كتابة6لصالىوتفني!ا،

،ص.الرسول!-

بكزىبأ.دهعفىإلقوأدطوجمعط!أخاهشا-:

محجر8هنعلىالقو؟نب!هلا-ءقييا.مهالجصع،قىألىهصعاوكة
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عفمانعهدفىالقر2نوجمعاىأسأدسئا:

إحصأقالجمحهذأفىأبىدورهناقشةأبى،هصحفعلىآالشعاأهلىأتفاق

المصا-حف.هنأحرقعاضمنألىهصحف

الثمافىالبأب

*6آ-3؟صصأ!دولىصلى

:بعدههنوالخلفاءأص(للوسولىو!كلمابةكعبطبنألهى

الخطاببىلعمومحمابف)صأ،للرسرلىأبىكضبهاى!أوأالعهـودالر!علألى

جمنب.هنإلبه!فىعا،ص(للوسوكبفرأ!أأون،ببتلأهلىالصلحمحساهمب

وا!لإشه.ألمح!

بالقو2ن،وبرأهيأالتىالأحاديث6لهصيالىغلبةلججعث،ةي؟وربألهىأثعتغاله

علىكذلهبهن!ؤأءالحدي!،وضعأ!يابهنكبما3القوآققرة"فىالزيخب

آععراف8سضوعك!ععببفنأبى!ثصو!ل!و!فضهـلىصظ8!ص،دسرلى

الشوأهذأوودته،.التىالموأحعفىالفظهعلىف!!رب8ة!.ضوعبفلنظةوأض!

السعور.فضلألهلينجىضجحةووبردأح!صظوضعهعك

..:والخلافةأع!

هان!عنوعزوفه8للخلافةأىمخ!!2!بائعيح!يكرألهيخلاتفىرأ!

ا!شعيخ.

.."..+وفاهءأدطة.

!!لثم!!همب.

!ب*!هأكط

87-63صص!أ.فقأطموتر3ثلى

"اليؤآق:و!عرأبمط

التفسكل8!ىمكانتهعلعوليرأءدلايفةقسى)ه!جلأأ!عفسع!عفى،!لأمجكائة

اهتلاك،الدينية.!أأصأبرعهـ،هك!و!محل!(عقاليوقهفىاه!!والأولى!أيهودية

،.أبىنفعمعكلهن-نمذج،.ههوعنهحهأع!ففسعطالنفسعكل،-أدوأتكلىألى
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التفسكل:نجىالمدينةعلعاء

.!.."....ة"."+.كدببنلأىتبحالمدينةهذسولي

"فى6لهألحوالفر1ن...-،0فىبالوأىالفولىمجواؤقولهالعلمبةأهكانفه:أسمبنؤب

وفاقه.االماثور،أيضاتولىالتفسمكل،

عنهئقلتكثزة8فى"..التفععكلهكائتهأ!أعلىتوأوللهالوياحى:الطليةأبو

وفاته.أفزولى،أسبالهيفىغهالمووياتفيه

ئمأذجالعذ!ممنكل،فى"!ؤهبالوأسطه،ألشمجلبئ-وداثه.:العوظىبينمحدد

-+المفمعنرفىءعنلكثلىهصدواأمخاذه،لنؤليلى.؟.أشاببتفىعفهووىهأ.لفسكله،هن

أدأبح*البالمج!ه
!؟22لإ-9!""صالأضووهعياضطإبجما.لآ!حقهع!

+.4-!."."-؟*!*ءاليشفبقغلاالأحرله!في!يبطايى:أرلآ

يمت7-+"!:..ظزيقهة-هن.الخديخثه!!وو*!أثعبه!-.،!ة31ةنج!!!-صهوقفة

بمضؤ!ةعنىوورور+-ثائفأ:الشعكلى.هذأمحلىوردمماهئإلىضة،خلإليفى.ورودهأولأ:

وحهةب!أ،وردالتىوالصيغهخير،فئة؟.-ضي!ة--وووفى؟ثالثا:.فلكهنهفالط،محاووة

محلي!ا،ائئأضأزنجمآرن-.-..-يليصبيدحلاطسأهنأبىهر!فىشاهينالصببررعبد؟الدكتروئظو

:-ءإفختلفه-،"-.م-!اللقوا!.)عق(الرسولىب!حيأؤةأنيعىإبرأهيمالدكضررقولى

نأئابععهرحولدؤعععالصعبعة،الأحرفتهصدرأصأالرسولى8ةي!ورضأيضاحات

هصذغ!على.الاجمعاعالزعسم،هذاعلسىالردثابتوعنملىهضطولبالقو(ئىالئص

فسبئحؤ2ابنوأيتض!قهعا،التىالمصاحفوحوفظالأخرىأ!احهـفنسخعفمان،

عفطن.صفيح

الصطبلا:هيصأحف:لاليما

صاحفأخقيلاثأسبابالأهصار،فسئالمصاحفعفطننشوهناهمهفي

.هىالمرفةاب4ا.لميسلعينذاكوةفىالقرأءاتحياةمحثعان،هصحفعنالصحابة

هذ8وحوفىالتسصية،هتهفىالتجوؤ،الصحابةصاحف(المصاص!أخضلامط

مذ8نسعبةأسبابسنبععالغريبألانتخارالأهام،الميصحفعلىسابقالمصاحف

الصحماقي.وهصاحف،التابعينهصاحفبينالارتباط8الصحابةإلىالمصاحف
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الأهصاو:هصاحق.لألثة

يخهأخضلفماهؤأضحالأهصار،مصاحفبينالحروففىالاختلاهمطأسباهمب

أهلهصحفعافيهيااخت!فالقىالحرليف،القو؟نحروفهنألمحرأثطرأهلىالمدينةأهل

العزألهط.وأهلىالصعام

السبعلاالكرأء

؟56كععبق!اابخ!مجنهمت6دصالط

ظفح:النانىكنكلأبن:الأولى

النحودأيىانم!اعأكاج:العلأء.انعغروادأ:أ!ع!لعثب

-:السعض.قىة:عععىاى

،م!مجاهبر.ق41عيدالصأيح:

إسيحقنيناهذنيلهىاالنعب!:أ!وأهن8ألابعمعةمجرلإءأشتلإبىأسبالههه..

القيرأ!حبك،محنع!.دخرلهافىالقعرإ.!صحةالعفعاع،يبنلوىف-ربفبحاوأالخضرعى،

لبعسبره"المكملور.العلأقال!أ.ءجلهالعرأء8فنقيأحدأأبلاثعمعهإ.-؟!ف-ىعيلو8الضجعحه

*مجب.-لنياكط

أ*هسط!.!لا.

228-.؟2-3صصكغبقإكط.

يخهالسرووئوتبببه،كعصلىأخباوأ-!..الأولى:.+.

النسصحانعتيقومكانأنهأدعاثهفىحفوى2رثوعلىالودلأخبآوه،صض

-هنقصفحئيألسلقواعةوففاهكلموا4مصاحيفبحن.ئسعخوخود8للحصحفابخض

.41ئقعىإلىتشعكلألمصاحفكينابيفىأبىتك-!عأؤفةلق.-،ئوح!أأنفياالقؤن

كعب:بنأيىه!حفنىأبسووترتيعب

الع!ؤ!ب،!ذ!فىبالترفيقيعةالعولىبعماهة،السعورتوتيبفىالوأد!الأرأء

هسذهـصنموقفئاوجححيهم،النسانىبالرأبى.القأثفون،-وأدلتهمالآولى؟لرأىاليقلألون

حهموافيععدآ،الميصحسففىتل!وودهمطالئبىالفحوعلىالععبوولرلعبحكعمهأنجوأء،

وضعه.لثبوتالترتيعبتوفيقيةلحىالسررفضاثلى.ىف.-ىيأمحعديثالإستفلإلى
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هذأعلىنلحوظاتالنديمأبنفىهاودىكطأبىعصحففىالصعورتوسه

..الترتيب

ال!زت!يب.هذأعلىه!حوظاف،السعيوطىأورفىهكماا!أصحففىالسورتوتج!

ندكعانالصعورتوتيعبطأنعلىال!يلديقوملأ.أبىهصحففىالعععورتؤشطأختلاثط

أبى.هصحففىالسعووترتيببشعأنالقالعةالاحتدالإت،الصحابةصنع

أبىصحفهنإنهايقالىنصوصاكفى:!ا

فسىالاختيلافبأنىل!عستحرلطىؤمحمالحفد،ومعورةالخلحسررةيسممىها

يسصعى-يخماالصوابوحط،الزعمهذأعلىأمح!ؤاضاتالسعوو،محصولىيمسىأبىقوا!

الحفد.وسووةالخلعسورة

!ص!لعالعوبر.-8!.....+.دألاوأدهثلى؟دملإبنأن،،لوألىهصحفهنعدمما

وردالتىالووايماتالحدشط،فىسووفيا!لاموهذانيته،قو1عدموإئباتالقولىهذأ

أذ*لوودطهعنهعولى+العو؟نهنلععنأئهعلىدلملىالكلام!فئالنايىأخملافبعهيا،

القو؟ن+سوئممماالوحىهنأنهولونهنوأىنسغ،ثمأن؟رقكأن

البينة.سورة-فى.ف!أ!ةأضأفأت!أبىصحفمنعدممأ

الوذمحمعان،هصيخفهنسقطتتد!أهصحفتفمعنهاأيعاقطبآنالؤعم

ذلك.محلى

الفوا!رضوابط،الخطآأحك!ادننىن(وقأ.النيص:.أكلث!أ

قوياثى.بلغعةالمصحفمحنأيععة،عثمأدطفىمنفىأ!ووكطكسمفئالإخظهم!ط

دفعتالتىالأسبا.بالقر؟ن،بهاكتبالتىةغ!لاهنهوقفهفىبلاضطعلىالود

كنابعةمجفعد!+ليدترأءةراخنيارأ.بخاحعظواحد،حوفمحلىالمسلمينجمحإلىعثمان

هنعلىالود،التهجىأخطناءهنالمصحفي!وأأنفىعفطنح!هود،المصاحف

نأخلدودطابنتولىرحوهها،لهاط!أدحم.أوقالصحابةبخطو!مخالفةإنيقولون

المصحف،فىالكتابةأخطاءفىمحملىابنوأىلا،محكمةيخركاشطالصحابةخطوط

الصحيحةالضوا!ضوأبيط!سم(الرصحيحهمىلاالأهصأويين،*هجاحفالإختلاهمط

القرأءات.ضف
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أبىقىاءأففى-ؤيأدأفادأبع:!1،.ء..

لايضاح.9والتفس!سبيلى"علىالزياداتهذهحلى:فقهيةؤيادأت:أر!:8

هينسعبرخه،قوأطتيوونعهاهبنأقوالى:بييانية.زيادأتئاننإ:.

أولعاقيثنلىالولإأياتخمم!يأنالقولىوالتفسعلى،البيانعلىمجملوتعلأهن2وإء

القرأطتفىفلجهط؟قالصعيؤ!نيتولى،أليحووكطهنالؤمخشعوعىهوئفأقرآئى،القيفسعكل

القيرلط.شروطافتقدبتالتىال!قيوأءأتكليئكوودطهنوأى،جر!طملاالحديحثيعشعبه-

أ!عضسيؤ،علىيففضفالحرأؤفى.أدبيدمحمندالمحةكت!وووالقعواطت:ألمجدثنون

مجفن.المسكبرلوقهبمالصحاييههصاحفررثنهأدق.لمجوىضعاهئنال!ضبوومجدألابهكتور

الئاستهـأودطأنيقبرلىخليلىالبعيداليدكثووالقالر؟ئىالئ!فىإلنفضعكلأكظهئع!أد!عآلى

"لععرأءأ!!هيثةهالفوأع!هميهبحيننجأئهبياالوهمعليحملىالذىهوالعواطهم!!ىهأهو-لهى

.**أئعأئوو.التنفسع!هق!انيت.ثثلى

لهحىظأبح1كظذ:وألاهمة:أطفئ

خصماث!بىدصنتنسف.القرأعاتالعربي!لا،00+.--!ا!؟فيا!!رالمععلبون

..لهحيىظايحت!أذأبىيف.-!أ!اللفخثبماهمه

ألإبعدألى.8القلب.الإنابةوأ!ها.ر،ا%فىفانم!.تتبط*ارقلاهذهنىله!حي!-!رإص

.+..لأقضىثقوأ!وظقىة.باليلاأ!فبئرر!إهمه:-أرودبى!أ،ت

ةثهل!أؤ!اقييسكهينىع!.أأيئجروف،!المعنىالقو؟ق!قواء!!أئي!ث!ر8

حولنيكعلي-الر!اأبخت!الرلإأنجىه.وحعةيييان.،ألنئقئاقءهن.ش!البرأ!نه-8ان2ىقلجف

الصثسياث!ة-الفعؤإظهمقيةخييأة-.ص..أفعئى،ع!ص.كلوآكيا-في..ألقوإعةفىألاعتطوإئيزععطف!بماننسعنهكل

.أق!؟زمط.ه!أ.خهمإوج!أ-ف!قه

4!!ئلا.الدالعو!مجالى*فيأبىطنخب!عأوق:3!أ!.أ

ألاحعجآجلبئخو،لوأءرد!صجمى11بعوأط!لمحع!،4-الععواهعنال!ئدأ!.ننرط!

الئيصب-.بخبمالىئيأب!بقؤأطلت

فىيسالعطلبمابا

24-إل-225!"-كل!ءالانو؟قبىولىأم!تلا،ءأإل

+آ!!عنوالمر!!عالمصآ!لههومى
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